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دریافت1394/6/15 :؛ پذیرش1394/9/9 :

چکیده

برزیـل کنونـی (در نخسـتین سـالهای دهـه دوم قـرن بیسـتویکم) ،بهعنـوان دهمیـن
اقتصـاد برتـر جهـان و دومیـن کشـور جذبکننـده سـرمایه خارجـی و نیـز بهعنـوان یکـی از
اعضـای نسـل سـوم کشـورهای تازهصنعتیشـده ) ،(NICsدر مسـیر توسـعه و پیشـرفت
قـرار گرفتـه اسـت .یکـی از مسـائل اساسـی برزیـل ،نسـبت بیـن توسـع ه اقتصـادی و توسـعه
سیاسـی ،طـی دهههـای گذشـته اسـت .ایـن نسـبت ،بهویـژه ،از دهـه  1960کـه نظامیـان،
قـدرت سیاسـی را بـا کودتـا بهدسـت گرفتـه و بـرای مـدت محـدودی ،رشـد اقتصـادی را
بـا عنـوان «معجـزه برزیلـی» بهوجـود آوردنـد ،اهمیـت زیـادی پیـدا میکنـد .رونـد توس ݘ
ـعه
پرفرازونشـیب برزیـل ،در جریـان بحـران بدهیهـا در اواخـر دهـه  1970و شـکلگیری
ً
حکومـت انتخابـی و دموکراتیـک در نیمـه دهـه  ،1980بههمـراه رشـد و توسـعه نسـبتا
پایـدار در دو دهـه  1990و  ،2000نسـبت بیـن دو عرصـه توسـعه سیاسـی و اقتصـادی را در
ایـن کشـور دوچنـدان و قابلتأمـل میکنـد .هـدف اصلـی ایـن مقالـه ،بررسـی تحلیلـی
و تاریخـی ایـن روندهـا و نسبتسـنجیها اسـت .ایـده اصلـی مقالـه ایـن اسـت کـه رونـد
رشـد و توسـعه اقتصـادی برزیـل ،بـدون بهبـود و پیشـرفت نسـبی توسـع ه سیاسـی ،بهشـدت
شـکننده ،ناپایـدار و نامتـوازن بـوده و بـا برقـراری تـوازن نسـبی توسـعهای بیـن حـوز ه اقتصـاد
ً
و عرصـ ه سیاسـت ،شـاهد رشـد و ثبـات نسـبتا پایـدار و مـداوم هـر دو قلمـرو خواهیـم بـود.
کلیـدواژه :توسـع ه اقتصـادی ،توسـعه سیاسـی ،معجـز ه برزیلـی ،بحـران بدهیهـا ،حکومـت
نظامیـان ،حکومـت انتخابـی.
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مقدمه
تویکم ،در مقام یکی از کشـورهای درحالرشـد و توسـع ه موفـق ،دارای
برزیـل دهـ ه نخسـت قـرن بیسـ 
ِ

ویژگیهـا و مختصاتـی اسـت کـه آن را قابلتأمـل و بررسـی میکنـد .برزیـل بهلحـاظ داخلـی ،کشـوری
ً
نسـبتا پرجمعیـت بـا حـدود  190میلیـون نفـر ،دارای درآمـد سـرانه بیـش از  4000دالر در سـال ،واجـد

همگرایی و یکپارچگی فرهنگی ،دارای بازار داخلی گسترده و نیز صادرکننده محصوالت کشاورزی
و صنعتـی میباشـد .ایـن کشـور از نظـر منطقهای ،بزرگتریـن و پرجمعیتترین کشـور آمریکای التین،
دومیـن دارنـده ذخایـر نفـت در ایـن منطقـه پـس از ونزوئلا ،دارنـده بزرگتریـن تجـارت بینالمللـی در
منطقه و عضو پیمانهای مرکوسـور ،1اوناسـور ،2بریکس ،3جی 154و جی 205اسـت .بهعالوه ،از لحاظ
بینالمللی ،پنجمین کشور بزرگ و پرجمعیت جهان ،دهمین اقتصاد بزرگ دنیا ،دومین جذبکننده
سـرمایه خارجـی و یکـی از قدرتهـای اقتصـادی درحـال مطرح شـدن در عرصه بینالمللی میباشـد.
برزیـل از آغـاز رونـد رشـد تا کنـون ،فراینـد رشـد و توسـعه پرفرازونشـیبی را پشـت سـر گذاشـته اسـت .ایـن
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کشـور کـه در سـال  1822بـه اسـتقالل رسـید ،بهمـدت حـدود  130سـال _ تـا جنگ جهانـی دوم _ توفیق
چندانـی در نیـل بـه توسـعه نداشـت .هرچنـد برزیـل ،از لحـاظ تاریخـی ،فراینـد توسـع ه صنعتـی خود را

براسـاس سیاسـت جایگزینـی واردات ،در دهـ ه  ،1930طـی حکومـت پوپولیسـتی پانزد هسـال ه وارگاس
( )1930-1954آغـاز کـرد ،امـا ایـن رونـد ،نتایج مؤثر و قابلقبولی بهبار نیاورد .توسـع ه برزیل مانند سـایر
ً
کشـورهای جهـان سـوم ،عمدتـا پـس از جنـگ جهانی دوم آغاز شـد؛ بهگونهای کـه از این بره ه تاریخی
اسـت کـه ایـن کشـور در مسـیر توسـعهگرایی و صنعتیشـدن قـرار گرفت.
برزیـل ،طـی دور ه حـدود  65سـاله پـس از جنـگ جهانـی دوم ،یعنـی از  1945تـا  ،2011سـه مرحلـه
تاریخـی مهـم را در رونـد توسـعه خـود ،پشـت سـر گذاشـته اسـت .ایـن کشـور از  ،1945-1964دارای
رونـد رشـد و توسـع ه اقتصـادی نامناسـبی بـوده و بهرغم وجـود حکومت انتخابی ریاسـتجمهوری ،از
وضعیت ثبات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی قابلقبولی برخوردار نبود .از  1964تا  1985که مرحله
ً
حا کمیـت نظامیـان از طریـق کودتـا اسـت ،برزیـل ،دو دوره کاملا متفـاوت را از نظـر توسـع ه اقتصـادی
ـهور «بحـران
پشـت سـر گذاشـت :دوره موسـوم بـه «معجـزه اقتصـادی» از  1968تـا  1973و دور ه مش ِ
1. MERCUSUR
2. UNASUR
3. BRICS
4. G15
5. G20

بدهیهـا» از  1979تـا  .1985ایـن کشـور بـا پایـان حکومـت ژنرالهـا ،از  1985تـا  2011بهمـدت حـدود
ً
 25سـال ،رشـد اقتصـادی نسـبتا پایـداری را تجربـه کـرده و رونـد دموکراتیزاسـیون نیـز در آن پیشـرفت
داشـته ،همچنیـن ثبـات سیاسـی بهطـور نسـبی برقـرار شـده اسـت .در ایـن فراینـد ،حکومـت برز یـل،
سـهبار _ طـی قـرن بیسـتم_ بیـن نظامهـای دیکتاتـوری و دموکراسـی دستبهدسـت شـد :از  1945تـا
 1964حکومـت جمهـوری ،از اواسـط دهـ ه  1960تـا  1985حکومـت ژنرالهـا و دیکتاتـوری و از 1985
بـه بعـد سـرآغاز اسـتقرار یـک حکومـت دموکراتیـک؛ رونـد رشـد و توسـع ه اقتصـادی نیـز در ایـن کشـور
توخیـز داشـت :از  1945تـا  1964بـا وجـود تلاش بـرای صنعتیشـدن ،کامیابـی
چنـد بـار دچـار اف 
چندانـی حاصـل نشـد؛ از  1964تـا  1985بـا تالشهـای نظامیـان ،هـم رشـد اقتصـادی سـریع شـکل
گرفـت و هـم فاجعـه اقتصـادی رخ داد .از  1985تا کنـون ،بـار دیگـر برزیـل در مسـیر رشـد و شـکوفایی
ً
اقتصـادی قـرار گرفتـه و بـه جایـگاه نسـبتا مناسـبی در معـادالت اقتصـادی و تجـاری جهـان دسـت
یافتـه اسـت؛ بهعلاوه ،امـروزه برزیـل درحال تبدیل شـدن به یکـی از بزرگترین دموکراسـیهای جهان
اسـت .پژوهـش حاضـر ،بهدلیـل اهمیـت دو مرحلـه اخیـر ،تنهـا بـر ایـن دو مرحلـه تمرکـز خواهـد کـرد.
هنگامیکـه رونـد توسـعهگرایی برزیـل در دو دوره اخیـر ،مـورد تأمـل و بررسـی قـرار میگیـرد ،ایـن
نکتـه آشـکار میشـود کـه توسـعه اقتصـادی و توسـعه سیاسـی بهمعنـای دموکراتیزاسـیون ،روندهـای
معکوسـی داشـتهاند .در حکومـت نظامیـان ،از  1964تـا  ،1985بهمـدت حـدود  21سـال ،رونـد
توسـع ه سیاسـی ،سـیر قهقرایـی داشـته و توقـف فعالیتهـای آزاد و رقابتـی را در پـی داشـته اسـت .در

ایـن مرحلـه ،هامبرتـو کاسـتو برانکـو ( ،)1964-1967آرتـور دا کوسـتا ِا سـیلوا ( ،)1967-1969امیلیـو
گاراسـتازو مدیجـی ( ،)1969-1974ارنسـتو گیـزل ( )1974-1979و خوائـو باپتیسـتا دی اولیو یـرا
فیگر یـدو ( ،)1979-1985حکومـت و قـدرت را در دسـت داشـتهاند .بااینوجـود ،رونـد رشـد و
ً
توسـعه اقتصـادی ،در ایـن مرحلـه تاریخـی ،کاملا در دو جهت معکوس بوده اسـت؛ یعنی از موفقیت
چشـمگیر ،تـا نا کامـی غیرقابلتصـور.
پایـان دوره مشـت آهنیـن در برزیـل و انتقـال بـه حکومـت انتخابـی ،بـار دیگـر میتوانـد موجـب
تأمـل در ارتبـاط بیـن رونـد رشـد و توسـعه اقتصـادی ازیکسـو و رونـد توسـعه سیاسـی بهمعنـای
دموکراتیزاسـیون از سـوی دیگـر باشـد .در مرحلـ ه متأخـر ،یعنـی تجدیـد حیـات حکومـت انتخابـی و
دموکراتیزاسـیون ،از  1985تـا  ،2011حکومـت برزیـل در دسـت خـوزه سـارنی ( ،)1985-1990فرنانـدو
کولـور دی ملـو ( ،)1990-1992ایتامـار فرانکـو ( ،)1992-1994فرنانـدو هنریکـو کاردوسـو (نظریهپـرداز
مشـهور وابسـتگی) ( ،)1994-2002لوال داسـیلوا ( )2002-2010و دیلما روسـف از سـال  2011قرار داشـته
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و دارد .در دوره حکومـت انتخابـی ،بهویـژه طـی سـالهای  ،1994-2010شـاخصهای اقتصـادی
برزیـل ،رونـد رو بـه صعـودی را نشـان میدهـد .این سـیر در پی اتخاذ و اعمال راهبردهای اسـتراتژیک
نابرابری درآمدی نسـبت به دو دوره
و سیاسـتهای تثبیـت و نیـز رویکـرد برونگـرا اتفـاق افتاد .نسـبت
ِ

گذشـته (دوران معجـزه و دوران بحـران بدهـی) ،پاییـن آمـده اسـت؛ بهگونـهای کـه اقشـار باالدسـت و
پاییـن جامعـه ،نسـبت بـه دوران گذشـته ،برابـری بیشـتری را تجربه میکننـد .بنابرایـن ،میتوان چنین
ً
متغیـر دوران نظامیان ،بیرون آمده و به روندی نسـبتا
گفـت کـه اقتصـاد برزیـل از وضعیـت نوسـانآمیز و
ِ
پایـدار و شـکوفا رسـیده اسـت .همچنانکـه توسـع ه سیاسـی ،در ایـن مرحلـه تاریخ ِـی تعیینکننـده ،از
پیشـرفت مناسـبی برخـوردار بـوده اسـت؛ بهگونـهای کـه آزادی رسـانهها و مطبوعـات وجـود داشـته،

احـزاب سیاسـی بهصـورت آزاد و رقابتـی فعالیـت داشـته ،نظـام پارلمانـی ،بهدرسـتی عمـل کـرده و
جامعـه مدنـی در قالـب تشـکلهای مسـتقل و داوطلبانـه نیروهـای اجتماعـی ،درحـال شـکلگیری و
بالندگـی هسـتند.
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حـال بـا تأمـل در رونـد رشـد و توسـعه برزیـل بهشـرح بـاال ،ایـن پرسـش جـدی قابلطـرح اسـت
کـه چـه نسـبتی بیـن رشـد و توسـع ه اقتصـادی و توسـع ه سیاسـی ایـن کشـور ،طـی دوره ،1964-2011
قابلتشخیص است؟ به دیگر سخن ،پایداری و شکنندگی رشد و توسعه اقتصادی در نسبتسنجی
بـا سـطح توسـعه سیاسـی ،چگونـه میباشـد؟ آیـا در برزیـل ،رشـد اقتصـادی ،بـدون توسـعه سیاسـی،
نشـان از مانـدگاری و ثبـات دارد یـا برعکـس ،رونـد همزمـان توسـعه سیاسـی و اقتصـادی ،بیانگـر
ثبـات ،بالندگـی و پایـداری هـر دو اسـت؟
پاسـخ اولیـه ایـن پرسـش ،بهمنزلـ ه فرضیـه پژوهـش ،ایـن اسـت کـه رشـد و توسـعه اقتصـادی در
برزیـل ،طـی دوره مذکـور ،بـدون بهبود و پیشـرفت نسـبی توسـعه سیاسـی ،بهشـدت ناپایدار و شـکننده
یشـود؛ بـه
بـوده اسـت .بـرای آزمـون فرضیـ ه طرحشـده ،روش همسـنجی و مقایسـه 1در پیـش گرفتـه م 
 .1روش مقایسـهای یـا تطبیقـی ( :)Comparative methodدر اینجـا بـا اسـتناد بـه چنـد متـن معتبـر ،ایـن روش و الزامـات
ً
روششـناختی آن ارائـه میشـود تـا مشـخص شـود کـه ایـن نـوع پژوهـش اساسـا دارای چـه مؤلفههـا و عناصـر سـازندهای اسـت.
«روشهـای کیفـی در مطالعـات مقایسـهای :روشهـای کیفـی مورداسـتفاده در مطالعـات مقایسـهای در پـی فهـم صفـات،
ویژگیهـا و مؤلفههـای واحـد تحلیـل هسـتند و ماهیـت روش ،مسـتلزم تمرکـز بـر تعـداد محـدودی از کشـورها (مقایسـه بـا N
کوچک) اسـت .روشهای کیفی به سـه دسـته کلی تقسـیم میشـوند :مقایسـه کالن تاریخی ،مصاحبههای عمیق و مشـاهده
مشـارکتی و روشـی که با عناوین مختلف تفسـیری ،هرمنوتیکی و «توصیف ُپرمایه ( »)Thick Descriptionنامیده میشـوند
(بـه اهتمـام منوچهـری .»)265 :1390 ،بنـا بـر نظـر بورنهـام «....ازآنجا کـه توانایـی کنتـرل بـر محیـط سیاسـی ،محـدود اسـت،
شهـا .درنتیجه،
ایـن مقایسـهها بـه اسـتانداردهای آزمایشـی نمیرسـند .نتایـج ایـن پژوهـش ،حاصـل مقایسـهها اسـت نـه آزمای 

ایـن معنـا کـه چگونگـی دو رونـد توسـعه اقتصـادی و توسـعه سیاسـی ،در قالـب سـنجش افزایـش و
کاهـش ایـن دو ،بـا یکدیگـر مقایسـه میشـود تـا نشـان داده شـود کـه چگونـه ناموزونـی بیـن ایـن دو و
عـدم تناسـب یکـی بـا دیگـری ،ناپایـداری و شـکنندگی یـک طـرف را در پـی داشـته اسـت؛ بهو یـژه،
عـدم تناسـب توسـعه اقتصـادی بـا توسـعه سیاسـی ،حـوزه توسـعه اقتصـادی را بهشـدت نامتعـادل و
ناپایـدار میکنـد.
نـوآوری مقالـه حاضـر ،در مقایسـه بـا ادبیـات موجـود ،همیـن نسبتسـنجی دو عرصـه توسـعه ،بـا
ً
تحلیل تاریخی اسـت .بررسـی منابع بسـیار محدود ،به زبان فارسـی ،درباره برزیل و منابع نسـبتا غنی
ً
در ایـن زمینـه ،بـه زبـان انگلیسـی ،نشـان میدهـد کـه چنیـن پژوهشـی ،کاملا بدیـع و واجـد نـوآوری
ً
تاریخـی مـورد بحـث مقالـه ،در سـطح
اسـت .اتفاقـا ،مطالعـات و بررسـیها در مـورد هریـک از مراحـل
ِ
تاریخـی موردنظـر مقالـه،
ی_
گسـتردهای انجـام شـده و در دسـترس اسـت؛ امـا نسبتسـنجی تحلیلـ 
ِ
ً
امـری کاملا نوآورانـه اسـت .همچنیـن پژوهـش حاضـر ،همراسـتا بـا تحقیقاتی اسـت کـه نظریهپردازان
دولـت توسـعهگرا از جملـه آدر یـان لفتو یـچ و پیتـر ایوانـز در بـاره رونـد توسـعهگرایی در کشـورهای
تازهصنعتیشـده در شـرق آسـیا انجـام دادهانـد .ایـن پژوهشـگران بـا مطالعـه جوامعـی کـه برنام ههـای
توسـعه آنهـا موفقیتآمیـز بـوده و بهمثابـه الگوهـای موفق توسـعهگرایی تلقی میشـوند ،نسـبت سیاسـت
و اقتصـاد را در سـطح کالن ،یعنـی نظامهـای سیاسـی و اقتصـادی ایـن جوامـع ،مـورد سـنجش قـرار
آزمایـی نظریههای این
دادهانـد .بررسـی نسـبت ایـن دو حـوزه در مـورد برزیـل ،میتوانـد بهمنزلـه نظریه
ِ

اندیشـمندان علـوم سیاسـی نیـز باشـد؛ بـه ایـن معنـا کـه بـه تقویـت یـا تضعیـف نظریـات آنهـا منجـر
میشـود .البتـه یافتههـای مقالـه حاضـر متضمـن شـواهدی در تأییـد و تقویـت نظریـات پژوهشـگران
یادشـده اسـت.

روش تطبیقـی (و روش آمـاری) ادعاهایـی دربـاره روابـط تجربـی مشاهدهشـده ،بـدون کنتـرل دقیـق سـایر متغیرهـا اسـت و در
اینجـا روش تطبیقـی حتـی ضعیفتـر از روش آمـاری اسـت (بورنهـام و دیگـران .»)87 :1388 ،براسـاس تحلیـل زیـر ،در روش
مقایسـهای ،اسـتدالل و شـواهد تاریخـی ،جـای دادههـای آمـاری مفصـل و پردامنـه را میگیـرد« :روشهـای تاریخـی _تطبیقـی
مجموعـهای از فنـون و رویکردهـا را شـامل میشـود و ا گرچـه در اغلـب مـوارد نیـاز بـه تحلیلهـای کیفـی در مـورد دادههـای
کیفـی دارد ،ممکـن اسـت در برخـی از مـوارد مبتنیبـر دادههـای تاریخـی کمـی نیـز باشـد ...امـا گزارشهـای پژوهشـی در
ً
تحلیلهـای تاریخـی _ تطبیقـی معمـوال از نظـر مثالهـا و شـواهدی کـه ارائـه میکننـد و نیـز اسـتدالل منطقـی در ربـط مفاهیـم به
یکدیگـر غنـی هسـتند .درواقـع ،جـای خالـی دادههـای مفصـل آمـاری (کـه بـرای مثال بهصـورت پیمایشـی بهدسـت آمدهاند)
یـا یادداشـتهای مفصـل میدانـی را اسـتدال لها ،مثالهـا و شـواهد تاریخـی کـه بیانـی روشـن در گـزارش یافتهانـد ،پـر میکننـد
(سـیدامامی 397 :1390 ،و .»)423
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 .1روند توسعه و دموکراسی در برزیل

چنـد تحـول مهـم ،مسـیر توسـع ه اقتصـادی و سیاسـی برزیـل را دگرگـون کـرد :اسـتقالل (،)1822
جایگزینـی امپراتـوری بهوسـیله جمهـوری کالسـیک ( ،)1888انقالب ( ،)1930فروپاشـی دموکراسـی
تـودهای ( ،)1955-1964رشـد یـک رژیـم اقتدارگـرای بوروکراتیـک بـا اقتـدار عالیـه نیروهـای نظامـی
( )1964-1981و درنهایـت گـذار بـه دموکراسـی ( )1985و تحکیـم یـک رژ یـم دموکراتیـک (-2011
( )1994مونترو .)11 :2009 1،این موارد ،نقاط عطفی در تاریخ برزیل هسـتند که بر مسـیر و جهتگیری
توسـعه اقتصـادی و سیاسـی ایـن کشـور ،تأثیـر بسـزایی داشـتهاند .تجربـه برزیـل در مـورد دموکراسـی و
توسـع ه اقتصـادی ،بیانگـر آن اسـت کـه توسـعه اقتصـادی بـدون دموکراسـی در ایـن کشـور ،شـکننده
و ناپایـدار بـوده اسـت .بـرای آزمـون ایـن ادعـا ،رونـد رشـد و توسـع ه اقتصـادی و نیـز چگونگـی توسـع ه
تسـنجی
سیاسـی برزیـل ،طـی دورههـای تاریخـی موردنظـر ،بررسـی و تحلیـل شـده و درضمـن ،نسب 
آنهـا بـرای آزمـون فرضیـه ،مـورد تأمـل قـرار میگیـرد.
 .1-1توسعه و دموکراسی در دوره حکومت نظامیان
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 .1-1-1روند رشد و توسعه اقتصادی در دوره نظامیان

برزیـل پـس از جنـگ جهانـی دوم ،بـا داشـتن ثـروت طبیعـی مناسـب ،ولـی سـطح درآمـد بسـیار پاییـن
ِ
مـردم ،بهصـورت کشـوری نامتعـادل و پـر از تناقضـات اجتماعـی و اقتصـادی معرفـی شـده اسـت .لـذا
تاریخـی پـس از جنـگ جهانـی دوم تـا حکومـت نظامیـان،
بهنظـر میرسـد شـرح مختصـری از دور ه
ِ
یسـازی و توسـعه
بـرای فهـم شـرایط سیاسـی و اجتماعـی برزیـل ،مفیـد و مؤثـر واقـع شـود .ایـده صنعت 
ـور
اقتصـادی ،بهعنـوان اسـتراتژی حکومتـی و بهطـور رسـمی ،در دوران دیکتاتـوری رئیسجمه ِ
پوپولیسـت ،گتولیـو وارگاس ( )1930-1945 ،1951-1955مطـرح شـد .در ایـن برهـ ه زمانی ،تالشهای
دولتمـردان طـی سـالهای  ،1955-1964بـه رشـد سـریع ولـی ناپایـدار ،همـراه بـا افزایـش درآمـد
ناخالـص ملـی انجامیـد؛ درعینحـال کـه همزمان بـا آن ،قیمتها نیز در سـطح قابلتوجهی با افزایش
یشـدن
همـراه بـود .در دوران کوبیتچـک ( )1955-1961و در مقایسـه بـا پیـش از آن ،شـاهد صنعت 
بیشـتر ،اصالحات گسـترده کشـاورزی ،کاهش نرخ تورم و تقویت بخش صنعتی با مشـارکت سـرمایه
خارجـی هسـتیم کـه در کوتاهمـدت موجـب انباشـت سـرمایه بـا مشـارکت خارجـی شـد .در ادامـه
ایـن رونـد و در دوران گـوالرت ( ،)1961-64توسـعه صنعتـی ،اصالحـات کشـاورزی ،تقو یـت بخـش
صنعتـی ،انبسـاط سیاسـت پولـی و مالـی و افزایـش تـورم تـا مـرز  90درصـد ،ب هصـورت همزمـان وجـود
داشـتند (راشـدی اشـرفی10-13 :1366 ،؛ روشـا .)30-38 :1383 ،الزم بـه ذ کـر اسـت کـه برخـی از
1. Montero

نتایـج مثبـت و منفـی ایـن دوران ،بهتدریـج و طـی حکومـت حـدود  21سـاله نظامیـان ،دچـار تحـول و
دگردیسـی شـد کـه در ادامـه بـه بررسـی تفصیلـی ایـن مرحلـ ه خواهیـم پرداخـت.
در دوران نظامیـان ،چهـار مرحلـه متمایـز از هـم قابلتمییـز هسـتند :نخسـت ،مرحلـه انتقالـی و
گـذار اقتصـادی و تثبیـت حا کمیـت نظامیـان ( )1964-1968کـه حـدود  4سـال طـول کشـید .دوم،
مرحلـه مشـهور بـه رشـد و معجـزه اقتصـادی در حکومـت نظامیـان قشـری و رادیـکال ()1968-1973
کـه حـدود  5سـال بهطـول انجامیـد .مرحلـه سـوم کـه مرحلـ ه افـول اقتصـادی اسـت ()1974-1979
ً
چهـارم ،مرحلـه بحـران بدهیهـا اسـت کـه گـذار
ه

مرحلـ
درنهایـت،
و
کشـید
درازا
ه
بـ
سـال
5
تقریبـا
و
ِ
آهسـته و تدریجـی بـه دموکراسـی ،همـراه بـا نظامیـان اصالحطلـب و دموکراتپیشـه (،)1979-1985
بهمـدت حـدود  6سـال ،بـوده اسـت .امـا برحسـب اهمیـت موضـوع ،در اینجـا بـه دو مرحلـه متمای ِـز
معجـزه اقتصـادی و بحـران بدهیهـا در دور ه نظامیـان پرداختـه میشـود.
از زمـان تشـکیل جمهـوری برزیـل در سـال  1888تـا حکومـت کودتـا ،اقتصـاد ایـن کشـور ماننـد
دیگـر کشـورهای عقبمانـده و اسـتعمارزده ،هیچگونـه رشـد معنـاداری را تجربـه نکـرده بـود .امـا طـی
پنج سـال ( )1968-1973توانسـت بهطور نا گهانی و دفعی ،رشـد فوقالعادهای را تجربه کند که این
دوره پنجسـاله بـه دوران معجـزه اقتصـادی برزیـل شـهرت یافتـه اسـت .در ایـن مرحلـه کـه نظامیـان بـر
رأس قدرت قرار داشـتند ،با اسـتفاده از برخی از سـازوکارها ،اقتصاد این کشـور شـکوفا شـد .مهمترین
شـاخصهای اقتصـادی برزیـل کـه نشـان از رشـد و شـکوفایی دارد ،در جـدول ( )1ارائـه شـده اسـت.
جدول  .1مهمترین شاخصهای اقتصادی برزیل در دوران معجزه اقتصادی ()1968-1973
ردیف

شاخصهای اقتصادی

میزان نرخ متوسط سالها

1

رشد تولید ناخالص داخلی

%10/94

2

میزان تورم

20/6%

3

درآمد سرانه هر فرد

$2127

4

میزان فقر

24%

5

میزان بدهی

 18میلیارد دالر

6

میزان ذخیره ارزی

 650میلیون دالر

7

میزان سرمایهگذاری خارجی

17%

8

میزان بیکاری

4%

9

میزان رشد اقتصادی

4%/2

Source: World Bank, 2012
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طـی سـالهای معجـزه ( ،)1968-1973شـاخصهای اقتصـادی کنشـی (تعاملـی) شـامل رشـد
تولید ناخالص داخلی ،درآمد سـرانه ،ذخیر ه ارزی ،و سـرمایهگذاری خارجی ،رشـد اقتصادی برزیل
بهطـور حیرتانگیـزی رونـد صعـودی درپیـش گرفتنـد .در ایـن دوره ،میـزان رشـد تولیـد ناخالـص
داخلـی برزیـل ،بـه رقـم بیسـابقه حـدود  11درصـد رسـید .همچنیـن ،درآمـد سـرانه هـر فـرد ،طـی ایـن
دوران ،بالـغ بـر  2000دالر شـد کـه نسـبت بـه دوره پیـش از نظامیـان ( 1490( )1955-1964دالر) ،نـرخ
باالتـری را نشـان میدهـد .بهعلاوه ،میـزان ذخیـره ارزی هـم بـه رقـم بیسـابقه  650میلیـون دالر رسـید
کـه بـاز هـم نسـبت بـه قبـل بـا رقـم  335میلیـون دالر ،بیانگـر نـرخ باالتـری اسـت.
درنهایـت ،هـم میـزان سـرمایهگذاری خارجی و هم میزان رشـد اقتصادی ،بهترتیب بهطور متوسـط
سـاالنه بـه  17درصـد و  4/2درصـد رسـید کـه نـرخ رشـد اقتصـادی در برابـر  1/6درصـد پیـش از آن،
رونـد صعـودی داشـته اسـت .در مقابـل ،شـاخصهای اقتصادی وا کنشـی (تقابلی) شـامل تـورم ،فقر،
بدهـی ،بیـکاری در ایـن دوره ،رو بهسـوی پاییـن داشـتند؛ بهگونـهای کـه میـزان تـورم بـه  20/6درصـد،
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میـزان فقـر  24درصـد ،میـزان بیـکاری  4درصـد و میـزان بدهـی خارجـی بـه  18میلیـارد دالر رسـید.
ً
بهرغـم اینکـه برخـی از شـاخصهای وا کنشـی رقـم نسـبتا باالیـی را نشـان میدهنـد ،امـا شـاید بهدلیـل
بـاال رفتـن نسـبی سـطح معیشـت مـردم ،آثـار آن کمتـر محسـوس بود.
حکومـت نظامیـان ،در زمینـه اسـتراتژی اقتصـادی ،تلاش کـرد تـا صنعتیسـازی را از طر یـق
سـرمایه خارجـی توسـعه دهـد .در اواسـط دهـه  ،1960منابـع خصوصـی وامدهـی بینالمللـی ،در
دسـترس حکومتهـا قـرار گرفـت و نظامیـان برزیلـی توانسـتند وامهـای کال نـی بـرای توسـعه در
اختیـار گیرنـد .درعینحـال کـه اسـتقراض خارجـی توانسـت معجـزه برزیلـی را رقـم زند ،امـا از لحاظ
درآمـدی ،بیشـتر بـه نفـع طبقـات بـاال بـود و بـرای طبقـات پایینتـر ،بـا دسـتمزد کمتـر ،شـرایط زندگـی
همچنـان سـخت و طاقتفرسـا بـود .بهعلاوه ،ایـن نـوع توسـعه اقتصـادی ،ضمـن اتـکا بـر وابسـتگی
مالـی خارجـی ،متضمـن وجـوه اقتصـادی دیگـری چـون گسـترش سـرمایه کشـاورزی ،تمرکـز مرا کـز
تولیـدی در منطقـه متروپـل سـائوپائولو و مهاجـرت مـردم از مناطـق کشـاورزی بـه مرا کـز شـهری نیـز بـود
(راوالیـون.)15-30 :2010 1،
در فضـای سـرکوب شـدید سیاسـی در دهههـای  1960و  ،1970صنعتیشـدن بـا سـرعت برقآسـا
و بـا حمایـت دیـوار بلنـدی از عـوارض گمرکـی پیشـرفت کـرد .ازجملـه شـرایطی کـه موجـب کامیابـی
1. Ravallion

توسـعهگرایی شـد ،ایـن بـود کـه از نیمـه دهـه  1960بـه بعـد ،الگـوی توسـعه در برزیـل از جهتهـای
سـنتی جانشـینی واردات تفـاوت یافـت .در این زمان ،بـا پیدایش
مشـخص و بسـیار مهمـی بـا الگـوی ِ
بـازار دالر اروپایـی ،فرصتهـای زیـادی برای دولتها فراهم شـد که پیشـتر وجود نداشـت (تاواالرو،1

 .)123-125 :2008بااینوجـود ،رشـد و توسـع ه اقتصـادی ایـن دوران ،بهدلیـل عمـر کوتـاه آن ،ناپایـدار
و شـکننده بـود.
بهظاهـر ،تقدیـر تاریخـی برزیـل بـود کـه تجربـه رشـد و توسـعه اقتصـادی ،بـدون توسـعه سیاسـی
و بـا سـلطه سـرکوبگرانه نظامیـان ،زمـان زیـادی نپایـد و دوره کوتـاه معجـزه اقتصـادی بـهزودی بـه
پایـان برسـد .بحـران نفتـی سـال  1979و در پـی آن ،اختلال در ورود سـرمایه خارجـی ،منجـر به یک
بحـران شـدید در تعـادل پرداختهـا شـد .در دهـه  ،1980نرخهـای بـاالی سـود ،موجـب شـد کـه
ملتهـای پیرامونـی ،الگـوی توسـعه بدهکارانـه را کنـار بگذارنـد .حکومـت برزیـل نیـز بـا تعرفـهای
کـردن صـادرات و کاهـش ارزش پـول خـود نسـبت بـه دالر ،بـه ایـن امـر وا کنـش نشـان داد .عالوهبـر
اینهـا ،ناتوانـی در کنتـرل اقتصـاد بههمـراه تـورم بـاال و فسـاد ،جریـان رشـد و توسـعه برزیـل را تضعیـف
و ناخوشـایند کـرد (گریـس .)25-26 :2006 2،البتـه اثـرات نا گـوار ایـن امر ،در دوران بعـد ،بهویژه طی
سـالهای  1980-1988بیشـتر بـروز کـرد .در ایـن سـالهای بحـران بدهـی ،برزیـل بهعنـوان دومیـن
کشـور بدهـکار دنیـا در ردیـف اقتصادهـای بهشـدت را کـد و منفعـل قـرار گرفـت .اقتصـاد برز یـل،
در ایـن مرحلـه تاریخـی ،مسـیر و رونـد تنزلـی را پیمـود ،بهگونـهای کـه بـه «دهـه ازدسـترفته» مشـهور
شـد؛ یعنـی دهـهای کـه اقتصـاد برزیـل فروپاشـید و دچـار رکـود و فرسـایش شـد .همچنیـن ،برخلاف
دوران معجـزه اقتصـادی کـه شـاخصهای اقتصـادی کنشـی و وا کنشـی یـک روند معکـوس ایجابی
را تجربـه کـرده بـود (افزایـش نرخهـای اقتصـادی کنشـی و کاهـش نرخهـای اقتصـادی وا کنشـی) ،در
دوران بحـران بدهیهـا ،فراینـد معکـوس سـلبی رخ داد؛ بـه ایـن صـورت کـه شـاخصهای اقتصـادی
وا کنشـی روبهصعـود بودنـد ،درعینحـال ،شـاخصهای اقتصـادی کنشـی ،گرایـش شـدید بهسـمت
پاییـن را نشـان میدادنـد .جـدول ( ،)2حـاوی مهمتریـن شـاخصهای اقتصـادی برزیـل در دوره
بحـران بدهـی اسـت.

1. Tavalaro
2. Griesse
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جدول  .2مهمترین شاخصهای اقتصادی برزیل در دوران بحران بدهی ()1980-1989
ردیف

شاخصهای اقتصادی

میزان نرخ متوسط ساالنه

1

رشد تولید ناخالص داخلی

%2/5

2

میزان تورم

%227/8

3

درآمد سرانه هر فرد

$1570

4

میزان فقر

%39

5

میزان بدهی

 116/8میلیارد دالر

6

میزان ذخیره ارزی

 399میلیون دالر

7

میزان سرمایهگذاری خارجی

%16/4

8

میزان بیکاری

%4/3

9

میزان رشد اقتصادی

%2/3

Source: World Bank, 2012
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براسـاس اطالعـات جـدول شـماره ( ،)2رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی برز یـل بـه  2/5درصـد (در
مقایسـه بـا دوره پیشـین  10/94درصـد) و درآمـد سـران ه هـر فـرد بـه رقـم  1570دالر (بهنسـبت دوره قبـل
ً
 2127دالر) رسـید .میـزان ذخیـره ارزی تقریبـا نسـبت بـه دوره قبـل ،دو برابـر کاهـش نشـان داده و بـه
رقـم  399میلیـون دالر رسـید .درنهایـت ،میـزان سـرمایهگذاری خارجـی و میـزان رشـد اقتصـادی سـاالن ه
برزیـل ،بهترتیـب تـا  16/4درصـد و  2/3درصـد کاهـش یافـت .در طـول ایـن دوره ،شـاخصهای
اقتصـادی وا کنشـی هـم رونـد صعـودی را نشـان میدهنـد؛ بهگونـهای کـه میـزان تـورم بـه رقـم بیسـابقه
 227/8درصـد و شـاخص فقـر نیـز بـه  39درصـد رسـید .همچنیـن میزان بدهـی خارجی بالغ بـر 116/8
میلیـارد دالر شـد .شـاید تأملبرانگیزتریـن شـاخص دوران بحـران بدهـی ،شـاخص بیـکاری باشـد کـه
رقم  4/3درصد را نشـان میدهد؛ امری که بهنسـبت شـاخصهای دیگر ،ثبات نسـبی خود را نسـبت
ً
بـه دوره پیشـین ،حفـظ کـرده اسـت .ایـن امـر عمدتـا بهدلیـل رشـد اقتصـاد غیررسـمی بـود کـه توانسـت
بسـیاری از نیروهـای بیـکار و حتـی شـاغل را بهسـمت خـود جلـب کند .بخش غیررسـمی نهتنها شـامل
یشـد ،بلکـه بسـیاری از
تعـداد زیـادی از اپراتورهـای تجـاری ،فروشـندگان خیابانـی ،دستفروشـان و ..م 
افـراد ،حتـی بخشـی از طبقـه متوسـط هـم جـذب آن شـدند .علت اسـتقبال فـراوان از بخش غیررسـمی
در ایـن دوران ،گر یـز از دادن مالیـات و عـدم پرداخـت هزینههـای ثبتنـام بـرای شـغل بـود (راوالیـون،
85-71 :2010؛ گاتبرلـت224-226 :1999 1،؛ اسـکافیاس و کاتایامـا.)2-15 :2010 ،2
1. Gutberlet
2. Skofias and Katayama

همانگونـه کـه بیـان شـد ،در سـالهای  ،1980-1989شـاخصهای اقتصـادی کاهـش یافـت.
احتیـاج شـدید برزیـل بـه نفـت وارداتـی (کـه تنهـا  13درصـد نیازهـای نفتـی از منابـع داخلـی تأمیـن
میشـد) ،بـه اقتصـاد داخلـی فشـار زیـادی وارد آورد .افزایـش بهـره وامهـای پرداختـی بهدلیـل دومیـن
تکانـه نفتـی سـال  1979و مشـکالت تعـادل پرداختـی ،نتیجـهای جـز بحـران بدهـی بـرای برز یـل
نداشـت .بررسـی عملکـرد سیاسـتهای جانشـینی واردات و بهدنبـال آن ،جهتگیریهـای گسـترش
صـادرات در برزیـل نشـان میدهـد کـه این سیاسـتها ا گرچه توانسـتند رشـد چشـمگیری بـرای برخی
از صنایـع ایـن کشـور بـه ارمغـان بیاورنـد ،امـا قـادر نبودنـد کشـور را بـه هـدف اولیـه آن ،یعنـی رشـد
باثبـات و خوداتکایـی در تولیـد برسـانند .دولـت گیـزل ( )1974-1979هـم کـه برنامـه بلندپروازانـه
صنعتـی کـردن را از طریـق جایگزینـی واردات تحـت هدایـت دولـت ،در زمینـ ه صنایـع سـنگین ،بـا
هـدف تبدیـل برزیـل بـه کشـوری توسـعهیافته _ در دهـه  _ 1980آغـاز و اجـرا کـرد ،پـس از سـال ،1980
ِ
بـا افزایـش بیسـابقه میـزان بهرههـای واقعـی در سـطح بینالملـل مواجه شـد کـه هم ضربه سـنگینی به
ایـن کشـور وارد کـرد و هـم دولـت را ناچـار بـه توقـف ایـن پـروژه کـرد .سرنوشـت دولتهـای بعـدی نیـز
بهتـر از ایـن نبـود .بنابرایـن ،دهـه  1980بـرای برزیـل یـک دهـه ازدسـترفته بـود؛ زیـرا از تـورم باال ،رشـد
بیـکاری و فرسـایش سـرمایههای عمومـی ،بهعنـوان نتیجـ ه بـار سـنگین بدهـی خارجـی و مواجهـه بـا
یسـازی
نوسـانات مالـی داخلـی ،رنـج میبـرد .بحـران مالـی دولـت کـه موجـب نا کامـی الگـوی صنعت 
جایگزینـی واردات در طـول دهـه  1980شـد ،بهشـکل گسـترش بدهـی عمومـی ،بودجههـای حمایتـی
مشـروط و سـاختار نا کارآمـد مالیاتـی کـه رقابتپذیـری تجـاری را فرسـایش مـیداد ،ادامـه یافـت
(مونتـرو.)4 :2004 ،
ایـن رفتوبرگشـتها و نوسـانات شـدید بیـن رشـد اقتصـادی ،بحـران بدهیهـا و سـرکوبهای
سیاسـی ،بسـیار تأملبرانگیـز و مناقشـهآمیز اسـت؛ زیـرا ممکـن اسـت اینگونـه اسـتنباط شـود کـه بیـن
نا کامیهـای اقتصـادی و سـرکوبهای سیاسـی ،ارتبـاط ارگانیـک وجـود دارد .بهظاهـر نا کامیهـای
اقتصادی ،زمینه را برای سـرکوب سیاسـی فراهم میکند؛ همانگونه که سـرکوبهای سیاسـی میتواند
در عمـل ،بهمثابـه یکـی از موانـع رشـد و توسـعه اقتصـادی تلقـی شـود .از سـوی دیگـر ،تجربـه ایـن دوره
برزیـل بیانگـر آن اسـت کـه هرچنـد تحـت حکومـت نظامـی و بـا سـرکوبهای سیاسـی میتـوان در
کوتاهمـدت بـه موفقیتهـای اقتصـادی دسـت یافـت ،امـا ایـن رونـد در درازمـدت ،قابلتداوم نیسـت
و بـه بحـران و نا کامـی اقتصـادی میانجامـد.
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 .1-2چگونگی توسعه سیاسی در دوره حکومت نظامیان

شـاید بیـان مختصـری از شـرایط و وضعیـت برزیـل پیـش از رویکار آمـدن نظامیـان ،بـرای فهـم و
تحلیـل چگونگـی توسـعه سیاسـی پـس از کودتـا مفیـد باشـد .پـس از اسـتقالل برز یـل ( ،)1822نظـام
جمهـوری در سـال  1888تأسـیس شـد كـه در پـی آن ،قانـون اساسـی جمهـوری در سـال 1899
تنظيـم گرديـد .ايـن مرحلـه بـا انقلاب  1930بـه پايـان رسـيد .در سـالهای  1900تـا  ،1920سيسـتم
سیاسـی حا كـم بـر برزيـل ،بهصـورت عمومـی ،اولیگارشـیک بـود .دوره بعـدی ،یا همـان دوره وارگاس
( ،)1951-1955 ،1930-1945مرحلـهای اسـت کـه او در برنامـه دولـت خـود ،انجـام تغييـرات و
مدرنيـزه كـردن را مـورد توجـه قـرار داد .ايـن برنامههـا ،درواقـع ،ترجمـان همـان خواسـتههایی بـود كـه
در انقلاب  1930موردنظـر مـردم بـود .وارگاس از فرصـت انحلال و برچیـده شـدن احـزاب سياسـي و
شـدن مجلـس اسـتفاده كـرد و تغييـرات مهمـی ايجـاد نمـود .وی بهویـژه اقـدام بـه متمركـز كـردن
بسـته ِ
قـدرت در كشـور و ايجـاد سـاختار فدرالـی بـا محوريـت رئيسجمهـور كـرد .وارگاس در ایـن راسـتا
سيسـتم فدراسـيونی را كـه مغايـر بـا فدراليسـم بـود ،از بيـن بـرد .در بیـن دو دوره حکمرانـی وارگاس،
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سـال  1961بهمـدت 7مـاه) و خـوا گـوالرت ( ،)1961-1964شـاهد ظهـور دوبـاره سیسـتم جمهـوری و
ً
دموکراتیک در برزیل هسـتیم .در این دوره ،سیسـتم فدرال دوباره متولد ،و فضای نسـبتا باز سیاسـی
و دموکراتیـک برقـرار شـد امـا بـا کودتـای سـال  ،1964دوبـاره فضـای سیاسـی بـرای مشـارکت فعاالنـه
مـردم بسـته شـد (تافـل.)13-16 :2010 1،
تحـوالت سیاسـی و دگرگونیهایـی کـه در رژیمهـای درحالگـذار روی میدهـد ،بیـش از همـه ،بـه
اقتدارگرایـان میـدان میدهـد .در برزیـل ،تحـوالت سیاسـی ،اجتماعی و اقتصادی ،زمین هسـاز رویکار
آمـدن اقتدارگرایـان شـد .در همیـن زمینـه ،مخالفـان سیاسـی راسـتگرای گـوالرت ،او را کـه در فضـا و
شـرایط دموکراسـی تـودهای 2حکمرانـی میکـرد ،بـا کودتـا کنـار زدنـد .درحقیقـت ،تجربـه دموکراس ِـی
تـودهای در مـارس  ،1964زمانیکـه نیروهـای نظامـی ،گـوالرت را کنـار زدنـد و بیسـتویک سـال رژیم
اقتدارگرایـی را بنیـان نهادنـد ،پایـان یافـت .طبـق یـک نظـر ،رژیـم جدیـد ،سـرآغاز الگوهـای نظـام
نوینـی شـد کـه اغلـب آن را نظـام اقتدارگـرای بوروکراتیـک مینامنـد (مونتـرو.)19 :2009 ،
1. Tafel
2. Populistic Democracy

قـدرت در دوران رژیـم نظامـی ،میـل بـه ترا کـم و تجمـع داشـت .بـه دیگر سـخن ،ویژگـی قدرت در
حکومـت نظامیـان برزیـل ،حالـت انباشـتی 1داشـت و توزیـع قـدرت کـه یکـی از وجوه دموکراتیزاسـیون
اسـت ،رونـدی نامناسـب و نامتعـادل پیـدا کـرده بـود .از دیـد نظامیـان ،کل فراینـد دموکراتیزاسـیون،
فراینـدی غیرطبیعـی و مخالـف راهبـرد آنـان بـود .ازهمیـنرو ،به ورطـه انحصارطلبی افتـاده و قدرت را
متمرکـز کردنـد .درنتیجـه ،میتـوان گفـت نظامیان برزیل ،دموکراسـی را در پیش پای رژیـم اقتدارگرای
شـامل وجود
بوروکراتیـک ذبـح کردنـد .درواقـع ،از میان شـرطهای چندگانه برای دموکراتیک شـدنِ ،
ً
جامعـه مدنـی آزاد و فعـال ،جامعـه سیاسـی نسـبتا مسـتقل ،اجـرای مؤثـر حا کمیـت قانـون در مـورد
تمـام کنشـگران ،عملکـرد مفیـد دیوانسـاالری دولتـی و اقتصـاد چندپایـه ،ایـن سـاختارها و عوامـل یـا
ً
متمایز
بهشـدت تضعیـف ،و یـا نابـود شـدند .البتـه دور ه حکومـت نظامیان ،خـود ،به دو مرحله نسـبتا
ِ
نظامیـان تنـدرو و معتـدل ،تقسـیم میشـود کـه شـرح تشـابهات و تفاوتهـای سیاسـتورزی در آنهـا،
بهتفکیـک ،بیـان میشـود.
الـفـ مرحلـ ه حکومـت نظامیـان تنـدرو و رادیـکال :نظامیـان قشـری و رادیکالـی کـه از 1964
تـا  1973حکومـت کردنـد ،اجـازه هیـچ نـوع فعالیتـی را بـه شـهروندان نمیدادنـد .در ایـن مرحلـه،
وضعیـت سیاسـی کشـور بهشـدت بیثبـات بـود و احزاب سیاسـی نیز درونی و سـازمانی بـوده و رقابتی
بیـن آنهـا وجـود نداشـت .درواقـع ،نظـام حزبـی ،نقشـی در هویتسـازی سیاسـی و سـازماندهی
خواسـتههای مردمـی ایفـا نمیکـرد .احـزاب در برزیـل دوره نظامیان تا سـال  ،1974یا در حاشـیه بهسـر
میبردنـد و یـا سـرکوب میشـدند .بـه همیـن دلیل ،نظام حزبـی در برزیل ،ضعیف و پرا کنـده بود .تنها
اسـتثنا ،حـزب کارگـر بـود کـه در گشـایشهای سیاسـی اواخـر دهـه  1970و اوایـل دهـه  1980ظاهـر شـد
(هوتزا گـر.)1-12 :2001 2،
برپایـی تظاهـرات و نشسـتها ،در قالـب جنبشهـا و مشـارکتهای مردمـی ،در حکومـت نظامـی
ً
و کودتایـی برزیـل ،غالبـا سـرکوب میشـدند و مشـارکت ،بیشـتر جنبه سـازمانیافته غیررسـمی داشـت.
هیـچ نـوع آزادی مدنـی وجـود نداشـت تـا متعاقـب آن ،تعاطـی افـکار وجـود داشـته باشـد .کودتاچیان
ً
در برزیـل ،اساسـا مداخلـه در سیاسـت را تحـت لـوای سیاسـت امنیـت ملـی تفسـیر میکردنـد و بـه
لقـب «براندازانـه»« ،کمونیسـتی» و «ضدبرزیلـی» میدادند .دولت
جنبشهـای سیاسـی درحالرشـدِ ،

تلاش میکـرد کـه فعالیتهـای شـهروندان و نهادهایشـان را کـه در مقـام و موقعیـت اپوزیسـیون قـرار
1. Accumulation
2. Houtzager
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داشـتند ،هماننـد توسـعه اقتصـادی ملـی ،بهنـام تضمیـن امنیت ملی ،تحت کنترل و نظـارت قرار دهد
(گریـس .)25-26 :2000 ،بااینوجـود ،نظامیـان برزیـل ،بهویـژه در دوران معجـزه اقتصـادی ،نوعـی
مشـروعیت مبتنیبـر عملکـرد و کارآمـدی اقتصـادی را تجربـه کردنـد .هرچنـد مـردم بهدلیـل تقلـب و
دسـتکاری گسـترده در نظـام انتخاباتـی ،از انتخابـات رویگـردان شـدند؛ ز یـرا اسـتراتژی حکمرانـی
نظامیان ،به پیروزی رسـاندن کاندیدای حزب حکومتی خودشـان بود (پاسـنر .)54 :2003 1،درواقع،
نظامیـان درصـدد بودنـد تـا ابزارهـا و راهکارهایی برای تضمین و حمایت از حزب موافقشـان در روند
انتخابـات بیابنـد کـه ایـن امـر در نظـر بخـش قابلمالحظـهای از مـردم ،ناعادالنـه و نامعقـول جلـوه
میکـرد .در همیـن زمینـه ،شـاید تغییـرات در قوانیـن اساسـی و موضوعـه ،مهمتر یـن نشـانه بیعدالتـی
رویـهای تشخیصدادهشـده ،باشـد .یکـی از ایـن مـوارد ،اصالحیـ ه نهـم قانـون اساسـی بـود کـه در
ژوئیـه  1964منتشـر شـد .طبـق ایـن اصالحیـه ،دوره ریاسـتجمهوری تـا مـارس  1967ادامـه مییافـت
(درحالیکـه طبـق سیسـتم پیشـین میبایسـت تـا  1965پایـان مییافـت) .بااینهمـه ،موفقیتهـای
اپوزیسـیون در ایـاالت ،توانسـت طرحهـای توسـعهای نظامیـان تنـدرو را کـه شـامل تمرکـز تمامعیـار
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اقتـدار سیاسـی میشـد ،تـا حـدودی ،محـدود کند .ازایـنرو ،نظامیـان ،دو هفته پس از شکسـتهای
خفتبـار ،دومیـن قانـون نهـادی را بهاجـرا درآوردنـد کـه احـزاب سیاسـی موجـود را برمیانداخـت و
انتخابـات ریاسـتجمهوری سـال  1967را غیرمسـتقیم میکـرد .همچنیـن در فور یـه  ،1966حکمرانان
نظامـی ،سـومین قانـون نهـادی را منتشـر کردنـد کـه بهطـور مسـتقیم قـدرت فرمانـداران ایـاالت را بـا
غیرمسـتقیم کـردن انتخابـات ،تحدیـد و تهدیـد میکـرد .شـاید مهمتریـن چالـش در دوره حکومـت
نظامیـان ،اقدامـات ایـن رژیـم علیـه سیسـتم فدرالیسـم بـود .بـا تصویـب سـومین قانـون نهادی در سـال
 ،1966قـدرت فرمانـداران ایـاالت بـا غیرمسـتقیم شـدن انتخابـات ،محـدود شـد و خودمختـاری
سیاسـی ایـاالت بهگونـهای محسـوس کاهـش یافـت (مونتـرو .)48-49 :2009 ،البتـه در پـی کاهـش
خودمختـاری سیاسـی ایـاالت ،پایههـای حمایتـی رژیـم هـم بهشـدت تضعیـف شـد.
وضعیـت جامعـه مدنـی در برزیـل دوره نظامیـان ،بهتـر از سـایر وجـوه سیاسـی و اجتماعـی نبـود.
ً
اتحادیههـا ،انجمنهـا و اصنـاف در ایـن دوره ،اساسـا حـق ابـراز وجـود نداشـتند .بهدلی ِـل شـدت
سـرکوب ،اجـازه فعالیـت بـه هیـچ نـوع سـازمان یـا نهـادی داده نمیشـد .رسـانهها و مطبوعـات هـم در
ابـزار دس ِـت نظامیـان بـرای
ایـن دوران بهشـدت سانسـور میشـدند .درواقـع ،رسـانهها و مطبوعـاتِ ،

کسـب مشـروعیت و مقبولیـت در داخـل و کسـب وجهـه و پرسـتیژ در صحنـه بینالمللـی بودنـد .در
1. Posner

مجمـوع ،شـاید ایـن نگـرش و تحلیـل درسـت باشـد که دخالـت ارتش در حکومت و سیاسـت و ظهور
دیکتاتـوری نظامـی ،وا کنشـی بـه احتمـال وقـوع انقالبهـای اجتماعـی و شـکلگیری جنبشهـای
چریکـی بـود؛ زیـرا ا کثـر کشـورهای جهـان سـوم ،در دهـه شـصت قـرن بیسـت ،اسـتقالل سیاسـی
تدریجـی ایـن جنبشهـا و انقالبهـا بـه
نگـران سـرایت
خـود را بهدسـت آوردنـد و نظامیـان برزیلـی،
ِ
ِ
کشورشـان بودنـد.

بـ مرحلـ ه حکومـت نظامیـان معتـدل :گـروه دوم از حکمرانـان نظامـی ،اصالحطلبانـی بودند که

از سـال  1974و بـا آمـدن ژنـرال گیـزل ،قـدرت و حکومـت را بهدسـت گرفتنـد کـه ایـن روند بـا فیگریدو
تـداوم یافـت .عالوهبـر وجـود مبـارز ه نفسگیـر بیـن دولـت و جامعه ،مبـارزه برای قبضه قـدرت در میان
خـود نظامیـان هـم بخـش دیگـری از عرصـه سیاسـت و حکومـت در برزیـل بـود .در ایـن زمینـه ،پـس از
منازعـ ه سـختی کـه در پایـان دوران ژنـرال مدیجـی در تشـکیالت نظامـی روی داد ،گـروه ُ
سـوربن کـه
از آرامشطلبـان بودنـد ،توانسـتند ژنـرال گیـزل را نامـزد ریاسـتجمهوری کـرده و بـه یـاری همراهانـش
ازجملـه بـرادر وزیـر جنگـش و ژنـرال سـیلوا ،او را پیـروز میـدان کننـد .گیـزل ،فراینـد دموکراتیـک شـدن
را آغـاز و چنـان قاطعانـه عمـل کـرد کـه در سـال  ،1978یکـی دیگـر از اعضـای گـروه ُ
سـوربن ،ژنـرال
باتیسـتا فیگریـدو ،بهجـای او نشسـت .ژنـرال ِارنسـتو گیـزل بـا تصویـب طـرح «آبرتـورا ( »1بهمعنـای
گشـایش سیاسـی) ،در سـال  ،1974یـک بازگشـت آهسـته ،تدریجـی و مطمئـن بهسـوی دموکراسـی را
کلیـد زد (بلتـران .)214-216 :1987 ،2گیـزل ( )1974-1979و فیگریـدو ( ،)1979-1985بهتدر یـج
حقـوق سیاسـی را بـا حکـم قانـون و عفـو کـردن تبعیدیان سیاسـی و اجـازه دادن به ایجاد یک سیسـتم
ـامل
چندحزبـی افزایـش دادنـد .هرچنـد ،ایـن امتیـازات سیاسـی ،گاهـی بـا سـرکوب شـدید نظامـی ش ِ
کشـتار و ناپدیـد کـردن مخالفـان ،مختـل میشـد .درواقـع ،رهبرانـی کـه در سـال  1973در برزیل ،علیه
حکومـت ژنـرال امیلیـو مدیجـی قیـام کردنـد ،موجـب شـدند طرحهایـی دربـاره آزادی و رفـع تنشهـا
سیاسـی گیـزل هـم در قالـب ایـن رونـد ،قابـل
و فشـارهای سیاسـی بـه مرحلـه اجـرا درآیـد و فضـای بـاز
ِ
درک و فهـم اسـت (هانتینگتـون .)7 :1388 ،گیـزل بـر ایـن بـاور بـود کـه «وضـع برزیـل بسـیار خـوب،
امـا اوضـاع مـردم برزیـل بسـیار بـد اسـت» .رئیسجمهـور فیگریـدو هـم راه گیـزل را در پیـش گرفـت.
اقدامـات ایـن دو رئیسجمهـور ،کشـمکش را کـه در جامعـه برزیـل بـاال گرفتـه بـود ،فرونشـانید و راه را
بـرای دموکراسـی همـوار کـرد (هانتینگتـون.)82 :1388 ،
1. Abertura
2. Beltran
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پیشقدمـی حکومـت نظامـی بـرای آزادسـازی ،تحـت ریاسـت ارنسـتو گیـزل ،بخـش بزرگـی از
جامعـه مدنـی برزیـل را علیـه دولـت اقتدارگـرای بوروکراتیـک بسـیج کـرد .روند موجود در برزیل نشـان
از آن داشـت کـه آمیـزهای از ابتـکار تدریجـی آزادسـازی سیاسـی رژیـم بـرای کاهـش دادن شـدت
مخالفـت و فشـار رشـد سـریع اقتصـادی ،بـا بسـیج جامعـه مدنـی ترکیـب شـد کـه درنهایـت ،بـه یـک
گشـایش تدریجـی و آرام در رژیـم اقتدارگـرای بوروکراتیـک انجامیـد .بههرحـال ،ایـن گـذار و انتقـال،
بهتدریج برزیل را به دموکراسـی در سـال  1985برگرداند .بهعالوه ،طی این فرایند ،سیسـتم فدرالیسـم
در برزیـل دوبـاره متولـد شـد .ا گرچـه رژیـم نظامـی در قـدرت از سـال  1964-1985تلاش کـرد تـا نفـوذ
کنشـگران فروملـی (یعنـی ایـاالت) را در سیاسـتهای ملـی برزیل محدود کند ،اما نتوانسـت این عمل
را بهطـور کامـل انجـام دهـد .رونـد سـالهای پیشـین نشـان میدهـد کـه طـی سـالهای ،1969-1972
فشـار و اختنـاق بـه حـد اعلای خـود رسـیده بـود .در ایـن میـان ،بهظاهـر ،جدال و کشمکشـی سـخت
بین دولت و جامعه ،در جریان بود .به همین دلیل ،استراتژی رژیم که خواهان پیروزی قانونگذاران
ملـی و دولتـی در انتخابـات  1974بـود ،بـا پیـروزی اپوزیسـیون (جنبـش دموکراتیـک برز یـل) نـا کام
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مانـد .البتـه ایـن شکسـت ،ناشـی از وجـود موانع قانونی و عینی بـرای انتخاب فرمانـداران ایاالت و نیز
تجربـ ه اسـتیصال اقتصـادی بـود (سـاموئل و آبرا کیـو.)51-52 :2000 1،
در طـول ایـن مـدت ،نظـام حزبـی بهعنـوان بلوکهای انتخابی رشـد کرده و در انتخابات شـرکت
میکـرد .درواقـع ،از زمـان شـروع طـرح آبرتـورا ،گروههـای سیاسـی در هـر ایالـت ،رقابـت بـرای کسـب
جایـگاه اجرایـی دولـت را شـروع کردنـد .جامعـه مدنـی هـم در ایـن دوران ،سـر از خـا ک سـرکوب
بیـرون آورد؛ بهگونـهای کـه شـاهد شـکلگیری یـک نـوع کورپوراتیسـم 2هسـتیم .دولـت از طر یـق یارانـه
دادن بـه سـازمانهای اجتماعـی ،بـا ایـن نهادهـا در تعامـل بـود .همچنیـن ،شـکلگیری و ظهـور طبقـه
متوسـط ،توانسـت بسـترهای الزم را بـرای حرکـت بهسـمت دموکراتیزاسـیون آمـاده کنـد .در مـورد
اپوزیسـیون بایـد گفـت حکومـت معتـدل و میانـهرو ،بـا کنـار رفتـن قشـریها و رادیکالهـا ،مخالفـان و
گروههـای اپوزیسـیون را بـه درون نظـام راه داد .در ایـن زمینـه ،مذا کرات بیـن دولت و احزاب مخالف
(شـامل جنبـش دموکراتیـک برزیـل 3و نهضـت دموکراتیـک برزیـل ،)4درنهایـت ،بـه تفاهـم انجامیـد
ِ
(هانتینگتـون.)81-87 :1388 ،

1. Samuels and Abrucio
2. Corporatism
3. MDB
4. PMDB

درنتیجـه ،توسـعه سیاسـی در دور ه حکومـت نظامیـان در برزیـل ،رونـد پرفرازونشـیبی را پشـت سـر
گذاشـت .انسـداد سیاسـی در مرحله نخسـت نظامیان رادیکال ،روند توسـعه سیاسـی را بهشدت مختل
ً
کرد و سیاسـتورزی هم عمدتا در سـطح دولت و نیز مبارزه سیاسـی در سـطح ایالتها جریان داشـت.
بـا رویکار آمـدن نظامیـان اعتدالگرا ،توسـعه سیاسـی ،روند بهبود و پیشـرفت را پیمـود .در مرحل ه اخیر،
ً
هرچنـد نوسـانات و منحنیهـای رفتوبرگشـت وجـود داشـت ،امـا درنهایت ،گذار نسـبتا موفق ب هسـوی
دموکراتیزاسـیون روی داد کـه حاصـل آن ،حکومـت انتخابـی بـود کـه شـرح و بسـط آن در ادامـه میآیـد.
 .1-2-1توسعه و دموکراسی در دوره حکومت انتخابی

در سـه دهـه گذشـته ،برزیـل گذارهـای عمیقـی را در اسـتراتژیهای توسـعه اقتصـادی و سیاسـی تجربه
ً
ترکیـب بیسـابقه
کـرد؛ گذارهایـی کـه اساسـا بنیـاد روابـط بیـن دولـت ،بـازار و جامعـه را تغییـر داد.
ِ
بـازاری رقابتآمیـز در برزیـل ،بـا فرایندهـای
گیـری
اصالحـات
ِ
اقتصـادی بحثبرانگیـز و جهت ِ
ِ

تکاندهنـده و تعارضآمیـز گـذار دموکراتیـک مصـادف بـود .تغییـرات مهـم در بسـترهای اقتصـادی

المللـی متعاقـب پایـان جنـگ سـرد ،ارتبـاط پیچیـده بیـن آزادسـازی اقتصـادی و
و سیاسـی بین
ِ

سیاسـی در برزیـل را بیشـتر مشـروط کـرد .بهویـژه افزایـش سـرعت رونـد جهانیشـدن و میـزان بیشـتری
از وابسـتگی اقتصـادی بینالمللـی ،چالشهـای غیرمنتظـرهای بـرای حکومـت دموکراتیـک در
برزیـل ایجـاد کـرد .در ایـن زمینـه ،ا کتاو یـو ایانـی( 1شـا گرد فلورسـتان فرنانـدز و بـا جهتگیـری فکـری
برزیـل معاصـر از کشـمکشهای اجتماعـی ،سیاسـی ،اقتصـادی و
مارکسیسـتی) میگویـد :مشـکالت
ِ
فرهنگـی نشـئت میگیـرد کـه از طرحریـزی ،موفقیـت و همزیسـتی چهـار مـدل توسـعه برمیآیـد کـه

عبارتنـد از -1 :مـدل صـادراتـواردات؛  -2مـدل جایگزینـی واردات؛  -3مـدل توسـعه اقتصـادی
همبسـته؛  -4مـدل سوسیالیسـتی (تـاواالرو .)122 :2008 2،برخـی از محققـان هـم بـه ناسـازگاری میـان
ویژگی دموکراتیک نهادهای سیاسـی ازیکسـو و رشـد سـریع اقتصادی از سـوی دیگر اشـاره میکنند.
بـرای نمونـه ،سـاموئل هانتینگتـون خاطرنشـان میکنـد کـه ارتبـاط میـان رشـد اقتصـادی و دموکراسـی
همیشـه و همهجـا یـک ارتبـاط خطـی نیسـت و یـک کشـور نمیتوانـد بـدون دارا بـودن منابـع سرشـار
اقتصـادی ،در راه دموکراسـی گام بـردارد و یـا برعکـس ،با دارا بودن منافع سرشـار اقتصادی ،همچنان
غیردموکراتیـک باقـی بمانـد .تمرکـز منابـع اقتصـادی و سیاسـی میتوانـد بیانکننـده ارتبـاط غیرخطـی
میـان رشـد اقتصـادی و دموکراسـی باشـد (پوپویـچ و پیـهرو.)658 :1380 ،
1. Octavio Ianni
2. Tavalaro
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عنوان «توسـعه ،بهمثابه آزادی» عنوان میکند که هدف توسـعه ،چیزی
آمارتیا سـن نیز در کتابش با ِ
تهـای
جـز دسـتیابی بـه انـواع آزادیهـا شـامل برخـورداری از امکانـات و تسـهیالت اقتصـادی ،فرص 
اجتماعـی ،آزادیهـای سیاسـی ،نظـام حمایتـی و تضمین شـفافیت (سـن )29 :1389 ،نیسـت .به دیگر
سـخن ،توسـعه ،حـذف ناآزادیهـا و افزایـش دامنـه انتخابهـا اسـت .کارکـرد نظریه آمارتیا سـن همانند
کسـو ،توسـعه
مفـروض ایـن مقالـه ،ایـن اسـت کـه وی رابطـه بین توسـعه و آزادی را متقابل میداند .ازی 
اقتصادی ،بهرهمندی بیشـتر افراد جامعه از امکانات و تسـهیالت رفاهی ،آموزشـی ،بهداشـتی و غیره را
بهارمغـان مـیآورد و موجـب گسـترش آ گاهـی در میـان مـردم میشـود و از سـوی دیگـر ،آزادی از رهگـذر
ایجـاد امـکان مشـارکت در فراینـد توسـعه ،باعث بسـط و گسـترش عدالـت اجتماعی و برخـورداری برابر
افـراد از امکانـات و فرصتهـا میگـردد ،رهبـران و مسـئوالن را در برابـر مـردم ،پاسـخگو میکنـد و مانـع
گسـترش فسـاد اقتصـادی در اجتمـاع میشـود .در دوره حکومـت انتخابـی ،توسـعه توسـط مـردم و بـرای
مـردم محقـق شـد .درنتیجـه ،میتـوان گفـت در برزیـل دوره حکومـت انتخابی ،توسـعه هنگامی محقق
شـد کـه عوامـل اساسـی ضـدآزادی شـامل فقـر و ظلـم ،فرصتهـای کـم اقتصـادی ،محرومیـت نظاممند
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تهـای
اجتماعـی ،بیتوجهـی بـه تأمیـن امکانـات عمومـی و عـدم تسـامح یـا دخالـت بیـش از حـد دول 
نظامـی سـرکوبگر و اقتدارگـرای بوروکراتیـک ،از بیـن رفت.
 .2روند رشد و توسعه اقتصادی در دوره حکومت انتخابی

آغـاز دور ه حکومـت انتخابـی ،ا گرچـه مصـادف بـا برکنـاری نظامیـان در سـال  1985اسـت ،امـا
ّ
بهنظـر میرسـد دوران خـوزه سـارنی ( ،)1985-1990فرنانـدو کولـور دیملـو ( )1990-1992و ایتامـار
فرانکـو ( ،)1992-1994یـک مرحلـ ه انتقالـی بهشـمار میآیـد و ازایـنرو ،میتـوان سـال پایـه حکومـت
انتخابـی بـرای بررسـی و تحلیـل را  1994درنظـر گرفـت .بااینوجـود ،توضیحـات مختصـر ایـن مرحلـه
انتقالـی نیـز در ادامـه مطـرح میشـود.
جمهور منتخب مسـتقیم مردم (فرناندو کولور دیملو) در سـال  1990برگزیده شـد.
نخسـتین رئیس
ِ

مبارزه نخسـتین رئیسجمهور ،کولور ( )1990-1992با تورم سـاالن ه چهار رقمی ،تأثیر بسـزایی در روند
حرکـت برزیـل داشـته اسـت .تیـم اقتصـادی او بـا یـک بسـته اقتصـادی مشـتمل بـر تعرفـه یکجانبـه و
فشـار قیمـت بـر تولیدکننـدگان داخلـی،
کاهـش موانـع غیرتعرفـهای ،بـا هـدف اجـرای سیاسـت
کاهـش ِ
ِ

بـه سـراغ مبـارزه بـا تـورم رفـت .همچنیـن در ایـن زمـان ،برزیـل قـرارداد «آسانشـن )1991( »1کـه پیوسـتن
1. Asancion

رسـمی برزیـل بـه توافقنامـه مرکوسـور بـود را امضـا کـرد؛ عضویتـی کـه سیاسـت کاهـش تعرفـه برز یـل را
دائمـی کـرد (آرمیجـو و کرنـی .)996 :2008 ،1ا گرچـه دیملـو قـول داد کـه تـورم را کنتـرل و بـا فسـاد
مبارزه کند ،اما خود ،متهم به فسـاد و رشـوه شـده و در سـال  1992اسـتیضاح شـد (گریس.)28 :2006 ،
زمانیکـه رسـوایی فسـاد ،دیملـو را مجبـور بـه ترک منصبش ،دو سـال پیش از پایان ریاسـتجمهوری
کـرد ،معـاون وی ،ایتامـار فرانکـو ( ،)1992-1994حکومـت را در دسـت گرفـت .گرایـش مدیر یـت
اقتصـادی فرانکـو بهطـور گسـترده ،پوپولیسـتی و آرمانگرایانـه بـود .او دوره خـود را بـا پنـج وزیـر دارایـی
در طـول دو سـال گذرانـد (آرمیجـو و کرنـی .)997 :2008 ،البتـه فرانکـو توانسـت بهطـور مؤثـری ،تـورم
وزیـر دارایـیاش ،فرنانـدو هنریکـو کاردوسـو (نظریهپـرداز مشـهور وابسـتگی) ،کنترل
را بـا
طـرح «رئـال» ِ
ِ
کنـد .ایـن طـرح ،سـرمایهگذاری مسـتقیم خارجـی را تشـویق میکـرد کـه بهاینترتیـب بـه کسـری مالـی
برزیـل کمـک ،صنعـت را مـدرن و صـادرات برزیـل را از لحـاظ بینالمللـی رقابتـی میکـرد (گر یـس،
 .)28 :2006بنابرایـن ،در دهـه  ،1990همـگام بـا اسـتراتژی اقتصـادی صادراتمحـور ،یـک انقلاب
سـاختاری واقعـی در اقتصـاد برزیـل آغـاز شـد .تـا سـال  ،1994برنامـه تثبیـت اقتصـادی بههمـراه
تغییراتـی شـامل پاییـن نگـه داشـتن نـرخ تـورم ،برنامه خصوصیسـازی گسـترده و کاهـش نقش دولت
در فراینـد توسـعه اقتصـادی برزیـل عملیاتـی شـد (رابلـو و واسـکونکلوس.)321-322 :2002 ،2
شـهرت طرح رئال و سیاسـت تثبیت نرخ تورم ،به انتخاب رئیسجمهور کاردوسـو در سـال 1994
کامکـس( 3یعنـی گسـترش
کمـک کـرد (آرمیجـو و کرنـی .)997 :2008 ،در سـال  ،1995کاردوسـوِ ،
تجـارت خارجـی) را بهعنـوان یـک نیـروی منسـجم درونوزارتـی ،بـرای توسـعه صنعـت و تجـارت
جهانـی جنـوب را از طر یـق
رهبـر
تشـکیل داد .او همچنیـن نقش
آفرینـی فعـال بـرای برزیـل بهعنـوان ِ
ِ
ِ

تجـاری بینالمللـی مرکوسـورِ ،4افتـا 5و سـازمان تجـارت جهانـی 6پیگیـری
مشـارکت در سـه مجمـع
ِ
ِ
اقتصـادی کاردوسـو دوالیـه بـود :یـک رویکـرد ایدئالیسـتی 7بـرای مذا کـرات
کـرد .درواقـع ،سیاسـت
ِ
چندجانبـه و یـک رویکـرد رئالیسـتی 8بـرای روابـط منطقـهای .اولویـت نخسـت ،منطبـق بـا تثبیـت
1. Armijo & Kearney
2. Rabelo & Vasconcelos
3. CAMEX
4. MERCOSUR
5. EFTA
6. WTO
7. Idealistic Approach
8. Realistic Approach
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اقتصـادی ،بینالمللیگرایـی و سیاسـتهای لیبرالـی در طـول دور نخسـت حکومـت کاردوسـو
( )1994-1998همـراه بـود .در مقابـل ،در دوره دوم حکومـت کاردوسـو ( ،)1998-2002پایـان تثبیـت
وضعیـت جـاری و ضـرورت پرداختـن بـه بدهی خارجـی ،نیازمند تقویت حا کمیت ملی ازدسـترفته
بـود .برزیـل ناچـار بـود بـا یـک دیپلماسـی اقتصـادی فعـال ،موقعیـت مسـتحکمی را در مذا کـرات
تجـاری بـا سـازمان تجـارت جهانـی و سـازمان تجـارت آزاد آمریـکای شـمالی (نفتـا) و اتحادیـه ارو پـا
کسـب کند و درضمن ،در پی تقویت نقش مرکوسـور نیز باشـد (باربوسـا و دیگران .)64 :2009 ،در این
دوره ،بهدلیـل بـاز شـدن اقتصـاد برزیـل بـهروی دنیـا و کنترل پول رایج با اسـتفاده از طرح جدید رئال،
تـورم کنتـرل شـد .همچنیـن ،بـا بهبـود وضعیـت سـرمایهگذاری و دادن فرصـت بـه بنگا ههـا بـرای ابـراز
وجـود و فعالیـت ،تثبیـت پـول ملـی ،کاهـش رشـد جمعیـت ،کاهـش مهاجـرت و دیگـر سیاسـتهای
ِاعمالـی ،شـاخصهای اقتصـادی برزیـل بهبـود یافتنـد.
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ـائل
ـدم مس ِ
در سـال  ،2002کاندیـدای حـزب کارگـر ،لوئیـس اینانسـیو لـوال دوسـیلوا بـا وعـده تق ِ
اجتماعـی فقیرتریـن بخـش مـردم به پیروزی رسـید و با اسـتراتژی «گرسـنگی صفر ،»1مبـادرت به مبارزه
ِ

2
ـامل ظرفیـت
بـا فقـر کـرد (باربوسـا و دیگـران  .)23 :2009 ،درواقـع ،دو عنصـر ضـروری و پایـهای ،ش ِ

92
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دوران حکومـت کاردوسـو و بهویـژه دوران لـوال مـورد توجـه قـرار گرفـت (تیلـور،
طـول ِ
مانـده بـود ،در ِ
 .)45 :2009اهمیـت ایـن امـر تـا آنجـا اسـت کـه میتوان ادعا کـرد اقتصاد برزیل در پرتـو آن ،به جایگاه

3

بـاال و قابلقبولـی ،هدایـت شـد و جـزء ده اقتصـاد برتـر جهـان قـرار گرفـت .بـه همیـن دلیـل ،برز یـل ،در
اقتصـادی دنیـا مـورد تمجیـد قـرار گرفـت.
هـای بـزرگ
ِ
همهجـا ،بهدلیـل قـرار گرفتـن در ردیـف قدرت ِ

روزنامـه والاسـتریت ،سـرمقالهای منتشـر کـرد کـه در آن از برزیـل بهعنـوان «یـک پناهـگاه مطمئـن،
یک دموکراسـی غنی که بهطور چشـمگیری در گوشـهای از جهان ،پیوسـته درحال رشـد اسـت» ،یاد
کـرد .پـس از اینکـه برزیـل موقعیـت و شـأن سـرمایهگذاری پیدا کرد ،روزنامه گاردیـن نیز تأ کید کرد که
«کشـور آینـده [نامـی مشـهور بـرای برزیل] سـرانجام ظهور کرد» .مصـداق این گفته« ،اعالمیـه برازیلیا»4
بـود کـه در سـال  2003انتشـار یافـت؛ سـند جامعـی کـه هدفـش تغییـر در اقتصـاد سیاس ِـی جهانـی بـود
(رابرلـو و واسـکونکلوس .)333 :2002 ،دو سـیلوا ،بـرای دو دوره پنجسـاله ،از  2002تـا  ،2010بـر برز یـل

1. Zero Hungry
2. Barbosa & other’s
3. Taylor
4. Brazilia Declaration

حکمرانی کرد که در این مدت ،شـکوفایی و رونق اقتصادی به برزیل بازگشـت و این کشـور ،دارای
شـاخصهای اقتصـادی مثبـت و قابلقبولـی شـد.
دیلمـا روسـف ،از همـان حـزب دوسـیلوا ،در سـال  ،2011در انتخابـات عمومـی ریاسـتجمهوری،
بهعنـوان نخسـتین رئیسجمهـور زن برزیـل ،بـه پیـروزی رسـید .روسـف ،رئـوس برنامههـای خـود را
بـرای اصالحـات اقتصـادی ،حفاظـت از محیط زیسـت ،بهبود بهداشـت ،توسـعه عمرانـی و حمایت
از اقتصـاد برزیـل در مقابـل تحـوالت بیرونـی اعلام کـرد (باربوسـا و دیگـران .)69 :2009 ،او دو هـدف
اساسـی را بـرای دوران ریاسـتجمهوری خـود درنظـر گرفتـه اسـت« :محـو فقـر» ،یعنـی همـان چیـزی
کـه لـوال در مـورد آن بـا موفقیـت عمـل کـرد و «رشـد اقتصـادی» .وی در مصاحبـهای اعلام کـرد« :مـا
نمیتوانیـم اسـتراحت کنیـم ،درحالیکـه برزیلیهایـی هسـتند کـه گرسـنه سـر بـر بالیـن میگذارنـد،
خانوادههایـی کـه در خیابـان زندگـی میکننـد و کـودکان فقیـری کـه ناچـار بـه تـرک خانـه شـدهاند»
(خبرگـزاری ایرنـا.)1 :1389 ،
در دوران حکومـت انتخابـی ،برزیـل شـاهد رشـد اقتصـادی باثباتـی بـوده کـه دادههـای جـدول
زیـر ،برخـی از آنهـا را نشـان میدهـد.
جدول  .3مهمترین شاخصهای اقتصادی برزیل در دوران حکومت انتخابی ()1994-2011
ردیف

شاخصهای اقتصادی

میزان نرخ متوسط سالها

1

رشد تولید ناخالص داخلی

%32/8

2

میزان تورم

%4/5

3

درآمد سرانه هر فرد

$4710

4

میزان فقر

%14/17

5

میزان بدهی

 16میلیارد دالر

6

میزان ذخیره ارزی

 2/385میلیارد دالر

7

میزان سرمایهگذاری خارجی

%19/25

8

میزان بیکاری

%6/7

9

میزان رشد اقتصادی

%7/49

Source: World Bank, 2010

مفـاد جـدول شـماره ( ،)3حکایـت از آن دارد کـه شـاخصهای اقتصـادی برزیـل در ایـن دوران،
نـرخ رشـد باالیـی را تجربـه کـرده و نشـان میدهـد .در ایـن دوره ،بـا توجـه بـه آمـار و ارقـام اقتصـادی
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جـدول شـماره ( ،)3شـاخصهای اقتصـادی کنشـی (شـامل رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی ،درآمـد
سـرانه ،ذخیـره ارزی ،سـرمایهگذاری خارجـی ،رشـد اقتصـادی) و شـاخصهای اقتصـادی وا کنشـی
(شـامل تـورم ،فقـر ،بدهـی ،بیـکاری) ،رونـد همگرایـی و تعاملـی مثبتـی داشـتهاند .در دوره حکومـت
انتخابـی ،میـزان تولیـد ناخالـص داخلـی بـه  32/8درصـد رسـید؛ همچنانکـه درآمـد سـرانه هـر فـرد تـا
 4710دالر باال رفت .میزان متوسط ذخیره ارزی در این دوران به  2/385میلیارد دالر و سرمایهگذاری
خارجـی و رشـد اقتصـادی بهترتیـب بـه  19/25درصـد و  7/49درصـد رسـید .درضمـن ،میـزان تـورم
بـه  4/5درصـد و فقـر بـه  14/17درصـد کاهـش یافتـه اسـت .مقـدار بدهـی بـه  16میلیـارد دالر و میـزان
بیـکاری نیـز بـه  6/7درصـد رسـیده اسـت.
حکومـت انتخابـی ،بـا کاهـش ارزش تـرازی تعهـدات کاری و سیاسـت تثبیـت نـرخ مبادلـه کـه
در چارچـوب سیاسـتهای مختلـف ازجملـه طـرح رئـال شـناخته میشـدند ،سـرانجام توانسـت تـورم
را کنتـرل کنـد .سیاسـت جدیـد حکومـت کاردوسـو از اواسـط دهـه  1990بـه بعـد ،ب هسـوی هماهنگـی
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بیشـتر و منصفانهتـر بـا اجمـاع واشـنگتن 1و سیاسـتهای اجتماعی 2که شـامل ثبـات کالن اقتصادی،
حسابرسـی مالـی ،اصلاح تجـاری و خصوصیسـازی برخـی از مشـاغل دولتـی بـود ،پیـش رفـت .تنها
تفـاوت مهـم ایـن سیاسـت بـا اجمـاع واشـنگتن ایـن بـود کـه سیاسـتهای جدید همـراه بـا اصالحات
اساسـی در امنیت اجتماعی و حمایتهای مالی بود که از قبل بهعنوان هدف اساسـی ،تعیین شـده
بـود (کوئیلبـل و لیپومـا605-625 :2010 ،3؛ راوالیـون.)84-85 :2010 ،
همچنیـن برزیـل ،در ایـن دوران ،در جایـگاه چهارمیـن دریافتکننـده بـزرگ سـرمای ه خارجی پس
از ایـاالت متحـده ،بریتانیـا و چیـن قـرار گرفـت .در اواخـر دهـه  ،1990برزیـل یـک طـرح پنجمـادهای را
ُ
(شـامل اعتبـارات ،مالیـات ،حلوفصل مناقشـات اقتصـادی ،فضای
بـرای سـاماندهی اقتصـاد خـرد
ِ
سـرمایهگذاری و تأمیـن اجتماعـی) تنظیـم و بهاجـرا درآورد که متضمن مواردی مانند تسـهیل دسترسـی
بـه بـازار ،رفـع پیچیدگیهـای سیسـتم مالیاتـی ،کاهـش هزینـه حلوفصـل دعـاوی ،بهبـود فضـای
کسـبوکار و بهبـود زندگـی فقـرا بـود (گریـس28-29 :2006 ،؛ رابلـو و واسـکونکلوس-332 :2002 ،
 .)319پـول باثبـات برزیـل و اقتصـاد بازارگـرای گسـترده ،بهمثابـه عواملـی بودنـد که موجب میشـدند
کشـورهای صنعتـی ترجیـح دهنـد در برزیـل سـرمایهگذاری کننـد .گوسـتاو فرانکـو ،اقتصـاددان و رئیـس
1. Washington Consensus
2. Social Politics
3. Koelble and Lipuma

امـور بینالملـل بانـک مرکـزی برزیـل بیـن سـالهای  1994تـا  1997و سـپس رئیـس بانـک مرکـزی تـا
ژانویـه  ،1999نظریهپـرداز اصلـی رژیـم نئولیبـرال و طـراح نرخ برابری باال برای واحـد پول برزیل (رئال)
و یکـی از حامیـان سرسـخت آزادسـازی واردات و ارزش اسـتراتژیک کسـری خارجـی ،تأ کیـد داشـت

کـه آزادسـازی واردات ،موجـب افزایـش کارایـی ،بهـرهوری و رقابتپذیـری میشـود .بهگفتـه برنـاردو
کوسینسـکی ،کاردوسـو عقایـد فرانکـو را نوعـی انقلاب کوپرنیکی میدانسـت .کاردوسـو و مشـاورانش
بـه کسـانیکه ایـن راهبـرد را مـورد انتقـاد قـرار میدادنـد ،میگفتنـد کـه ایدههـای آنهـا اقتصـاد کشـور را
بهطـور فزاینـدهای در برابـر ضربههـا و شـوکهای خارجـی آسـیبپذیر میکنـد و آنهـا درواقـع ،پیامبـر
َ
مصیبـت و رعبآفریـن یـا گورک ِـن رئـال (پـول ملـی برزیـل) هسـتند (ماریـا روشـا)29 :1383 ،؛ امـا در
دوران حکومـت انتخابـی ،شـاهد پایـداری و ثبـات و تعـادل اقتصـادی برزیـل هسـتیم؛ بهگونـهای کـه
عـدهای ایـن دوران جدیـد را بهنوعـی حکمرانـی جدیـد اقتصـادی برزیـل معرفـی کردنـد.
 .2-1روند توسعه سیاسی در دوره حکومت انتخابی

دوره 25سـال ه ( )1985-2011یـا همـان رونـد دموکراتیـک شـدن برزیـل در دوره پسـانظامیان را میتـوان
بـا کمـی مسـامحه ،بـه سـه مرحلـه تقسـیمبندی کـرد :مرحلـ ه نخسـت ،مرحلـه انتقالـی و دموکراسـی
نحیـف (دوران ِن ِـوز  15مـارس  1985تـا  21آوریـل  1985و خـوزه سـارنی  1985تـا  .)1990مرحلـ ه دوم،

مرحلـ ه گـذار بـه دموکراسـی (1990-2002؛ حکومـت کولـور و فرانکـو و کاردوسـو) ،مرحلـه سـوم :مرحلـه

ـیون
تثبیـت دموکراسـی (2002-2011؛ حکومـت لـوال و روسـف) .از میـان امـواج و
مراحـل دموکراتیزاس ِ
ِ
هانتینگتـون ،مـوج دوم ( )1943-1962و مـوج سـوم ( 1975بـه بعـد) ،بـه سـاحل برزیـل رسـید .برز یـل،
ً
پـس از برکنـار شـدن نظامیـان و بازگشـت آنهـا بـه پادگانهـا ،تغییراتـی نسـبتا اساسـی را در سـاختارهای
سیاسـی خـود ،تجربـه کـرده اسـت .رونـد توسـعه سیاسـی در ایـن دوران ،بـا مؤلفههـای انتخابـات،
فدرالیسـم ،جامعـه مدنـی ،احـزاب ،پارلمـان و رفرانـدوم ،بررسـی و تحلیـل میشـود.
بـا کنارهگیـری نظامیـان ،ا گرچـه فشـارهای مردمـی بـرای انتخـاب نخسـتین رئیسجمهـور از طریق
رأیگیری عمومی به شکسـت انجامید و معادالت سیاسـی با بیاعتمادی به آینده هیئت انتخاباتی،
همـراه شـد ،امـا در ادامـه کار و بـا تثبیـت فرایندهـای حکومـت انتخابـی و دموکراتیـک ،نـوع نـگاه
ـدن
مـردم بـه نظـام سیاسـی و هیئـت حا کمـه تغییـر یافـت .در دوران حکومـت انتخابـی ،بـا نهادینهش ِ
سـازوکارهای پارلمانتاریسـتی و قانونـی ،جامعهپذیـر کـردن فرهنـگ سیاسـی مشـارکتی و نهادمنـد
شـدن سـازوکارها و نهادهـای قانونمنـد ،اعتمـاد ازدسـترفته مردمـی ،بـه نظـام سیاسـی برگردانـده
نظـام مسـتقر و حا کـم ،بـر مشـروعیت
شـد .همچنیـن ،از نظـر حا کمیـت قانـون و مشـروعیت ،بنیـاد ِ
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قانونیـعقالیـی قـرار گرفـت .مصـداق بـارز حا کمیـت قانـون را میتـوان در قضیـه اسـتیضاح کولـور
از سـوی کمیتـ ه پارلمانـی مشـاهده کـرد کـه بـه اتهـام فسـاد و بـا رأی قاطـع مجالـس سـنا و نماینـدگان،
اسـتیضاح شـد .این واقعیت که دموکراسـی جوان برزیل توانسـت یک رئیسجمهور را بدون مداخله
نظامیـان ،از مقـام خـود برکنـار کنـد ،نشـان میدهـد کـه فرایندهـای دموکراتیـک ایـن کشـور بهطـور
منطقـی کار میکنـد (گریـس .)28 :2000 ،بهعلاوه ،حمایـت گسـترده از کشـاورزان ،اخـذ مالیـات از
طبقـات بـاال و کمـک بـه طبقـات کارگـر (برنامـه بولسـا فامیلا) ،باعـث مشـروعیت مردمـی و مقبولیـت
زیـاد دولتهـای انتخابـی در میـان مـردم برزیـل شـد.
نظـام فدرالیسـم هـم در ایـن مرحلـه از تحـرک و پویایـی گسـتردهای برخـوردار شـد؛ بهگونـهای کـه
توانسـت در جریـان بحرانهـا ،بـر توانایـی کشـور بـرای تثبیـت نهادهـای دموکراتیـک تأثیـر بگـذارد
(سـاموئلز و آبروسـیو .)43-44 :2000 ،1ا گرچـه حکومتهـای محلـی تـا پیش از تصویب قانون اساسـی
( 5ا کتبـر  )1988کمتـر میتوانسـتند در اداره امـور دولتـی بهعنـوان تصمیمسـازان مـورد مشـورت قـرار
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گیرنـد .امـا پـس از تصویـب ایـن قانـون ،فرمانـداران و شـهرداران ایـاالت در امـور سیاسـی مشـارکت
داده میشـدند .سیسـتم فدرالیسـم کـه بـه گفتـه تلـن )2003( 2و نایـت ،)1999( 3پرا کنـش قـدرت

4

نامیـده میشـود ،براسـاس سیاسـتهای تمرکززدایـی و انتقـال قـدرت از طریـق سـاختارهای سیاسـی،
اجرایـی و مالـی ،بهخوبـی ،تحقـق یافـت (گونزالـس .)218 :2008 ،5نظـام انتخاباتـی برز یـل در ایـن
دوره ،مشـارکتمحور و رقابتـی بـوده و نوعـی نظـام نمایندگـی تناسـبی را دربـر داشـت .رقابـت لـوال بـا
جرالـد والکمیـن (طرفـدار اقتصـاد بـازار آزاد) در دو دور ه ریاسـتجمهوری اخیـر ،مصداقـی از ایـن امـر
بهشـمار میآیـد .در ایـن زمـان ،بـرای انتخـاب رئیسجمهـور جدیـد ،شـیوه رأیگیـری دومرحلـهای،
مطلـق برنـده انتخابـات ،بهاجـرا درآمـد.
بـرای اطمینـان از رأی ا کثریـت
ِ

جامعـه مدنـی و احـزاب ،بهمثابـه حلقههـای مسـتقل واسـط میـان افـراد و دولـت ،در راسـتای

مشـارکتی درحالشـکلگیری،
پیشـبرد و تقویـت نظـام پایـدار دموکراتیـک عمـل کردنـد .جامعـه مدنی
ِ

بـا نهادهـا و سـازمانهای سیاسـی و مدنـی ،دربـاره طرحهـا و برنامههـای گونا گـون ،بـه مشـاوره و
نظردهـی میپرداختنـد .در ایـن دوران ،احـزاب متعـددی چـون حـزب جنبـش دموکراتیـک برز یـل،
1. Samuels & Abrucio
2. Telen
3. Knight
4. Power Dissipation
5. Gonzalez

حـزب سوسـیال دموکراتیـک برزیـل ،حـزب جبهـه لیبـرال ،حـزب کارگـر و ..فعالیت و رقابت داشـتند.
درواقـع ،شـرایط حیاتـی بـرای دموکراسـی پایـدار در برز یـل کـه مشـروط بـه وجـود دسـتکم دو حـزب
ً
عمـده بـا پایـگاه حمایتـی تقریبـا ثابتـی اسـت ،بـا توجـه بـه وجود حـزب کارگر به ریاسـت لـوال و حزب
جنبـش دموکـرات برزیـل بـه رهبـری میشـل تنـر ،وجـود داشـته اسـت (لیپسـت .)25-26 :1387 ،در
سـالهای مـورد بررسـی ،سـر بـرآوردن طبقـ ه متوسـط بـرای همـوار کـردن مسـیر دموکراسـی ،فعالیـت
انجمنهـا و اتحادیههـای کارگـری بـا حضـور حـزب کارگر و جنبـش دموکراتیک و نیز مشـارکت فعاالن ه
دیگـر احـزاب بـزرگ و کوچـک ،نشـان از وجـود جامعـه مدنـی پویـا در برزیـل داشـت.
نظـام پارلمانـی برزیـل در ایـن مرحلـه ،از نهادهـای فعـال در سـاختار حقوقـی و سیاسـی ایـن
تهـای
کشـور بـود .بـا تصویـب پارلمـان ،فضـای جدیـدی بـرای فعالیـت سیاسـی گشـوده شـد .حکوم 
مردممـدار ،بـا تصویـب قانون ،در پی جذب کادرها ،روشـنفکران ،تکنوکراتها و فعاالن جنبشهای
اجتماعـی برآمدنـد .درواقـع ،بـا تأییـد قانـون و نظـام پارلمانـی ،شـاهد اتحـاد رنگینکمانی میان شـئون
ً
و طبقـات برزیـل هسـتیم کـه ایـن سیاسـت اتحـاد و ائتلاف «رنگینکمانـی» ،عملا حـزب کارگـر برزیل
را در یـک ائتلاف پیچیـد ه بـا بخشهـای مختلف سیاسـی قـرار داد .بهعالوه ،قانون اساسـی ،1988
بین سـاختارهای نهادی ،مالی و اجرایی موازنه ایجاد کرد و سـازوکارهایی برای تضمین پاسـخگویی
ً
ایجـاد نمـود (پوسـنر .)57 :2003 1،درنتیجـه ،سیسـتم قانونگـذاری و پارلمانـی برزیـل ،نسـبتا قدرتمنـد
و مؤثـر عمـل کـرد؛ بهگونـهای کـه بـا تصویـب طـرح رئـال ،توانسـت تـورم را کنتـرل و بـا ِاعلان غیرقانونـی
بـودن دولـت کولـور بـه علـت فسـاد ،توانسـت نقش سیاسـی بسـزایی ایفـا کند.
از لحـاظ مراجعـه بـه آرای مـردم نیـز برزیـل ایـن دوره ،قابلتأمـل اسـت .در ایـن زمینـه ،بـرای تغییـر
اساسـی در سـاختار سیاسـی کشـور ،بـه یکـی از روشهـای دموکراسـی مسـتقیم ،یعنـی همهپرسـی،
توسـل جسـته شـد .مصـداق بـارز ایـن امـر ،برگـزاری همهپرسـی در سـال  1993بـود تـا تصمیـم گرفتـه
شـود کـه کشـور جمهـوری باقـی بمانـد یـا بـه پادشـاهی برگـردد و نیـز اینکـه نظـام ریاسـتجمهوری
باشـد یـا پارلمانـی .بهنظـر میرسـد بهدلیـل اجمـاع داخلـی و وفـاق موجـود بیـن نیروهـای اجتماعـی و
دولـت ،بهمثابـه یکـی از ارکان اصلـی توسـعه ،برزیـل در مسـیر توسـعه شـتابان و همهجانبـه قـرار گرفتـه و
امـکان بازگشـت بـه گذشـته ،بسـیار نامحتمـل اسـت .حتـی امـروزه برزیـل وارد مرحلهای شـد کـه به آن
«حکمرانـی سیاسـتهای جدیـد »2مینامنـد.
1. Posner
2. New Policy Governance
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 .3نسبتسنجی توسعهو دموکراسی در دور ه نظامیان و انتخابی

برزیـل طـی پنجـاه سـال گذشـته ( ،)1964-2011دو دور ه حکومـت نظامیـان ( )1964-1985و
حکومـت انتخابـی ( )1985-2011را تجربـه کـرده اسـت کـه دوران نظامیـان به چهـار مرحله جدا گانه
قابلتقسـیم اسـت که هر مرحله ،برحسـب عملکرد اقتصادی خاص خود ،قابلتشـخیص اسـت .اما
تمرکـز مـا در ایـن پژوهـش بـر مرحلـ ه معجـزه اقتصـادی ( )1968-1973و بحران بدهـی ()1980-1989
اسـت .ایـن مراحـل چهارگانـه ،در جـدول ( )4ترسـیم شـده اسـت.
جدول  .4تقسیمبندی دوران حکومت نظامیان براساس معیارهای اقتصادی ()1964-1985
ردیف

عنوان دوره

سالها

مدت (سال)

1

دوران انتقالی و گذار اقتصادی

1968-1964

 4سال

2

دوران رشد و معجزه اقتصادی

1968-1973

 5سال

3

دوران نزول اقتصادی

1974-1979

 5سال

4

دوران بحران بدهی

1979-1985

 6سال
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همچنیـن ،دوران حکومـت انتخابـی را میتـوان برحسـب شـاخصهای اقتصـادی ،بـه سـه مرحلـه
تقسـیمبندی کـرد کـه برحسـب اهـداف پژوهـش ،تمرکـز ما از سـال  1994تـا  2011میباشـد .این مراحل
نیـز در جـدول شـماره ( )5آمـده اسـت.
جدول  .5تقسیمبندی دوران حکومت انتخابی براساس معیارهای اقتصادی ()1985-2012
ردیف

عنوان دوره

سالها

مدت (سال)

1

دوران گذار اقتصادی

1985-1994

 9سال

2

دوران آزادسازی اقتصادی

1994-2002

 8سال

3

دوران تلفیق اقتصاد رفاهی و بازار

2002-2012

 10سال

برای تحلیل نسبتسـنجی شـاخصهای اقتصادی و سیاسـی برزیل ،طی سـالهای 1964-2011
کـه آن را بـه سـه دوره متمایـز از هـم (دوره معجـزه اقتصادی  ،1968-1973بحـران بدهی 1980-1989
و حکومـت انتخابـی  )1994-2011تقسـیم کردهایـم ،چنـد شـاخص اقتصـادی موضوعـی ،ب هصـورت
تلفیقـی و بـا صورتبنـدی زیر ،ترسـیم شـده اسـت.
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نمودار  .1نسبتسنجی شاخصهای اقتصادی دوران نظامیان و انتخابی

بـا توجـه بـه مفـاد نمـودار بـاال ،هنگامیکـه نسـبت توسـعه اقتصـادی و سیاسـی در تجربـه حـدود
پنجاهسـاله توسـعه برزیـل ( )1964-2011مـورد تأمـل قرار میگیرد ،آشـکار میشـود کـه هرچند حکومت
اقتدارگـرای نظامـی بـا سـرکوب مخالفـان سیاسـی و بسـتن فضـای سیاسـی ،توانسـت رونـد معجـزه
ً
اقتصـادی ،یعنـی دور ه پنجسـاله  1968 -1973را در مقایسـه بـا دوره نسـبتا طوالنـی حـدود  21سـاله
( )1964-1985بیافرینـد ،بهگونـهای کـه رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی بـه  10/94درصـد و میـزان
فقـر بـه  24درصـد و نیـز میـزان رشـد اقتصـادی بـه  4/2درصـد رسـید ،امـا ایـن زمـان و شـاخصهایش
بهانـدازهای کوتـاه ،محـدود و ناپایـدار بـود کـه شـاید بتـوان گفـت زیانهـا و نتایـج آن بـرای برز یـل و
مـردم ایـن کشـور ،بیـش از مزایـا و وجـوه مثبت آن بوده اسـت؛ چنانکه در دوره بحـران بدهی (-1989
 ،)1980ایـن شـاخصها و نرخهـا بهشـدت افـت کردنـد .حـال بـرای مقایسـه ایـن شـرایط بـا وضعیتـی

دیگـر ،دور ه حکومـت انتخابـی مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار میگیـرد تـا مشـخص شـود کـه در فضـای
پویایی توسـعه سیاسـی ،روند و شـاخصهای توسـعه اقتصادی چگونه شـده اسـت .بهنظر میرسـد،
دوره حـدود  25سـال ه حکومـت انتخابـی و عصـر پیشـرفت دموکراسـی در برز یـل ( ،)1985 -2011بـا
ً
توجـه بـه مـدت و زمـان نسـبتا مشـاب ه آن بـا دوره 21سـال ه حکومـت نظامیـان ،عرصـه مناسـبی بـرای
مقایسـه و ارزیابـی در ایـن زمینـه باشـد .بـا توجـه بـه مفـاد نمـودار باال ،میتـوان دریافت که روند رشـد و
توسـعه اقتصـادی برزیـل در دور ه حکومـت انتخابـی ،رونـدی روبهپیشـرفت و باثبات بـوده و پایداری
و دوام توسـعه اقتصـادی در ایـن دوره ،بهنسـبت دوره پیشـین ،قابلقبولتـر اسـت .چنانکـه در دوران
حکومـت انتخابـی ،تولیـد ناخالـص داخلـی بـه رشـدی بیـش از  32درصـد رسـید و میـزان فقـر و رشـد
اقتصـادی در ایـن دوران بهترتیـب  14/17درصـد و  7/49درصـد شـد .ایـن نرخهـای اقتصـادی در
مقایسـه بـا دوران حکومـت نظامیـان ،رشـد باالتـر و باثباتتـری را نشـان میدهنـد.
شهـا و سـازوکارها بـرای
بنابـر آنچـه تا کنـون گفتـه شـد ،ا گرچـه میتـوان بـا توسـل بـه برخـی از رو 
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مدتـی محـدود و کوتـاه ،رشـد باالیـی در عرصـه اقتصـادی بهوجـود آورد ،امـا مهمترین مسـئله در حوزه
اقتصـاد ،پایـداری و مانـدگاری رشـد و شـکوفایی اسـت .تجربـ ه حکومت نظامیـان در برزیل ،در یک
دور ه حـدود 21سـاله ،بیانگـر آن اسـت کـه ناپایـداری و شـکنندگی رشـد و رونـق اقتصـادی در فضـای
تضعیـف و فقـدان توسـعه سیاسـی ،بسـیار مشـهود اسـت .در نقطـه مقابـل ،تجربـ ه حکومـت انتخابـی
کـه شـکوفایی و رونـق اقتصـادیاش از سـال  1994آغـاز شـده و تا کنـون ،یعنـی سـال  ،2011بهمـدت
ً
نسـبتا طوالنیتـری همچنـان ادامـه دارد ،بیانگـر آن اسـت کـه ایـن شـرایط ،در مقایسـه بـا وضعیـت
پیشـین ،بهمراتـب ،موفقتـر و کامیابتـر بـوده اسـت .درنتیجـه میتـوان گفـت در بسـتر و زمینـه توسـعه
سیاسـی و دموکراتیزاسـیون ،توسـعه اقتصـادی ،پایـداری و مانـدگاری بیشـتری را نشـان میدهـد.
نتیجهگیری

برزیل از سـال  1964تا  ،2011مراحل و فرایندهای مختلفی را پشـت سـر گذاشـته و در پی آن ،روند رشـد
و توسـعه اقتصـادی و سیاسـی ایـن کشـور ،دچـار نوسـانات و پسـتیوبلندیهای بسـیاری شـده اسـت.
برزیـل دوران معاصـر ،نقطـه تالقـی نظامها و سـاختارهای متفاوت ،شـامل سـرمایهداری
بهنظـر میرسـدِ ،
(خصوصیسـازی ،جـذب سـرمای ه خارجـی و ،)...سوسیالیسـم (پاسـخگویی بـه خواسـتههای طبقـات
پاییـن) ،دموکراسـی و اقتدارگرایـی بـوده اسـت .بررسـیهای ایـن مقالـه نشـان داد کـه دوره حکومـت
اقتصـادی مشـهور بـه «معجـزه برزیلـی» ،بهدلیـل کوتـاه
نظامیـان ( ،)1964-1985بـا وجـود داشـتن رشـد
ِ

ً
بـودن عمـر آن ،بهمـدت تنهـا حـدود پنـج سـال ،عمدتـا دوره رکود و بحـران اقتصادی بـود .به همین دلیل
و بنابـر فرضیـ ه مقالـه ،بیـان شـد کـه براسـاس تجربـه برزیـل ،رشـد و توسـعه اقتصـادی ،تحـت حکومـت
نظامـی و بـدون توسـعه سیاسـی (دموکراتیزاسـیون) ،بهشـدت ناپایـدار و شـکننده اسـت .در مقابـل ،دوره
حکومـت انتخابـی ( )1985-2011کـه بـا تعمیـق و توسـعه نهادهـای دموکراتیـک همـراه بـوده اسـت ،بـه
ً
رشـد و توسـعه اقتصـادی نسـبتا باثبـات و پایـداری انجامیـده کـه تأییدکننـده بخـش دیگـری از فرضیـه
پژوهش حاضر اسـت .بنا بر فرضی ه ارائهشـده و براسـاس تجربه برزیل ،رشـد و توسـعه اقتصادی ،در پرتو
نظـام و نهادهـای دموکراتیـک ،دارای مانـدگاری و پایـداری قابلقبولتـری اسـت .حداقـل اینکـه رشـد
و توسـعه برزیـل از سـال  1994تا کنـون ،بهمـدت حـدود پانـزده سـال ،در قیـاس بـا پنـج سـال در حکومـت
نظامی ،از پایایی و مانایی بیشـتری برخوردار شـده اسـت .درنتیجه ،شـاید بتوان براسـاس تجربه برزیل
در دهههـای اخیـر چنیـن ادعـا کـرد کـه رونـد و شـرایط توسـعه اقتصـادی در بسـتر و زمینـه دموکراتیـک،
بهمراتـب ،بهتـر از وضعیـت غیردموکراتیـک امکانپذیـر اسـت.
دسـتاورد تحقیـق حاضـر بـرای جامعـه و نظـام ایـران ،از نظـر تجربـه و نسـبت توسـعه اقتصـادی و
نظـام سیاسـی برزیـل ،بسـیار پراهمیـت و آموزنـده اسـت .بنـا بـر یافتههـای پژوهـش و براسـاس تجربـه
برزیـل در نیـم قـرن اخیـر ،ضرورت دارد روند توسـعه اقتصادی و سیاسـی ،همگـون و همتراز با یکدیگر
بـه پیـش رونـد تـا از شـکنندگی و ناپایـداری هریـک جلوگیـری شـود؛ ازایـنرو ،ا گـر نظـام حکومتـی
ایـران درصـدد پیشـبرد رونـد رشـد و توسـعه اقتصـادی اسـت ،بایـد بهبود و ارتقای سـطح مردمسـاالری
را در دسـتورکار نخسـت اصالحـات سیاسـی خـود قـرار دهـد .در ایـن راسـتا ،مؤلفههایـی چـون آزادی
رسـانهها و مطبوعـات ،اجـاز ه فعالیـت بـه احـزاب و گروههـای منتقـد و مخالـف ،فراهـم کـردن شـرایط
شـکلگیری جامعـه مدنـی در قالـب سـازماندهی مسـتقل و آزاد گروههـای اجتماعـی و سیاسـی ،و
انتخابـات رقابتـی و منصفانـه ،میتوانـد بـه بهبـود فضـای سیاسـی دموکراتیـک در ایـران کمـک کنـد
تـا درنتیجـه ،بسـتر مسـاعد بـرای شـکوفایی و رونـق اقتصـادی پایـدار فراهم شـود .به دیگر سـخن ،تنها
در سـای ه تقویـت ایـن مؤلفههـا اسـت کـه پایـداری و مانـدگاری توسـعه اقتصـادی ،امکانپذیـر اسـت.
بهعلاوه ،فراهـم کـردن بسـترهای مسـاعد بـرای سـرمایهگذاری خارجـی و ادغـام در اقتصـاد جهانـی،
مهمتریـن تغییـر سیاسـتگذاری در برزیـل بـرای نیـل بـه توسـعه پایـدار بـوده کـه ضـرورت دارد ایـران
هـم بـرای آن ،چارهاندیشـی کنـد .درنهایـت ،مشـارکت فعاالنـه در نهادهـا و سـازمانهای اقتصـادی
قدرتمنـد جهانـی و نیـز نوعـی سیاسـت خارجـی کـه زمینـه تنـش و ناسـازگاری بـا قدرتهـای بـزرگ را
موجـب نشـود ،جـزء ضرورتهـای رونـد توسـعهگرایی موفـق و کارآمـد اسـت.
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Abstract
Modern Brazil (in the early years of the second decade of the 21st century),
as the tenth biggest economy of the world and the second biggest country to
attract foreign investment and also as a member of the third generation of
newly industrialized countries (NICs), is treading the path of development
and progress. One of the important issues in Brazil has been the relationship
between economic development and political development in the past decades.
This relationship has grown in importance, especially since the 1960s, when the
military people gained political power through a coup d’état, and for a short time
brought about an economic growth, mostly referred to as ‘the Brazilin miracle’.
The uneven process of development in the late 1970s during the debt crisis,
the formation of the elective, democratic government in the mid-1980s and the
relatively sustainable development in the 1990s and 2000s, add considerably to
the significance of the relation between political development and economic
development. The present article mainly aims to study these trends and
relationships analytically and historically. The main idea in this article is that
the trend of the economic development of Brazil has been inconsistent and
unsustainable due to lack of political development, and that a relative balance
between political development and economic development would result in a
more sustainable development and stability in both arenas.
Keywords: economic development, political development, the Brazilian miracle,
debt crisis, military government, elective government .
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